Zaterdag 13 maart 2021
Openbaring 7 : 15 - 17

Bron met water dat eeuwig leven geeft
Het Lam brengt hen naar een bron met water dat eeuwig leven
geeft. Dan zal God al hun tranen drogen.
God heeft de mensen geschapen om op Hem te lijken. Net zo goed
voor elkaar en de wereld zorgen als Hij doet. Maar dat lukte niet.
Mensen denken soms alleen aan zichzelf en maken ruzie met elkaar.
Ze maken van de aarde soms een puinhoop. Sommige dieren en
planten sterven uit, de wereld vervuilt. Mensen worden erg ongelukkig.
Dit gaat mis! Hoe moet het nu verder? God stuurt Jezus om het beter
te doen. Hij geeft het goede voorbeeld. Maar Hij ruimt ook de rommel
op. Hij sterft voor onze zonde, voor de rommel in ons hart. Hij belooft
als goede Herder dat God een nieuwe wereld geeft, waarin alle rommel weg is: geen verdriet, ziekte en dood.
Het Lam -dat is Jezus- zal dan
voor de mensen zorgen. Hij
brengt hen in een volmaakte
wereld. Mensen kunnen eten
en drinken, ze krijgen alle
liefde en aandacht van God en
elkaar. Niemand hoeft meer te
huilen. Wij zijn met Jezus de
Goede Herder onderweg naar
die tijd. Eens komen we veilig
thuis bij God. Dat is nog mooier
dan het paradijs waar Adam en
Eva woonden.
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 12 maart 2021

We luisteren op weg naar Pasen naar zeven
uitspraken van Jezus die beschreven worden
in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus
maakt met een beeld duidelijk wie Hij is.
Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’
Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week
de goede Herder. De bijbelverhalen en verwerkingen leren ons hoe
God vanaf het begin ons waardevol vindt en voor ons wil zorgen.

Zondag 7 maart 2021
Johannes 10 : 11 - 21
Vlak buiten ons dorp zijn er weilanden waar schapen staan. Ze kunnen gras eten, er is een grote bak met water en ze krijgen uien. Die
vinden ze zo lekker! Ze lopen samen rond met de lammetjes. Dat is
niet gevaarlijk. In Zeeland hebben we geen wolven die op rooftocht
zijn. In Israël was dat wel anders. Daar gingen de kuddes de natuur
is. De herder brengt schapen en geiten naar plekken waar ze kunnen eten en drinken. Soms in een groene vlakte, maar ook wel in de
heuvels. Schapen kunnen vast komen te zitten tussen struiken of
in een ravijn vallen. De herder probeert dat te voorkomen. Hij houdt
van zijn kudde, kent de afzonderlijke dieren. Hij zorgt voor hen en
vecht voor hen als het nodig is. Met diezelfde liefde wil Jezus voor
mensen zorgen. Hij is de goede Herder.
Mini project verbeelding thuis.
Elke zondag mag je een plaatje van een landschap en een rondje
met een bijpassend voorwerp op de achterplaat plakken. Langzaam
wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.
Werkwijze
- Knip het twee plaatjes van zondag 7 maart uit en kleur ze in.
- Plak het plaatje met het landschap in het derde rechthoekige vakje.
- Plak het rondje op het plaatje met het landschap.

Psalm 65

Dank U wel
God, U geeft ons antwoord als wij bidden. U laat ons uw
wonderen zien. U beschermt ons, U redt ons.
Zeg jij wel eens dank je wel? Waarvoor en wanneer dan? Zeg je ook
wel eens dank je wel tegen God? Waarvoor en doe je dat vaak?
Luister naar het lied “Dank U wel” van Marcel en Lydia Zimmer en
denk met elkaar na over de zegeningen die jullie ontvangen elke dag
opnieuw. God schiep alles, we hebben alles aan Hem te danken.
Hoeveel redenen hebben we wel niet om dankbaar te zijn!
Elke dag is er wel een reden om te danken.
Opdracht: Maak samen een pot van dankbaarheid
Vul samen een pot met kaartje met daarop geschreven waar je
dankbaar voor bent. Zet de pot op een plek waar je er elke dag naar
kijkt. Elke keer als je de pot ziet, wordt je herrinnert dat er iedere
dag genoeg is om dankbaar voor te zijn. De pot kan ook helpen bij
gebed; kies elke dat een ander kaartje en dank daar God voor.
Benodigheden:
- grote glazen pot met deksel
- witte of licht gekleurde kaartjes van dik
papier die in de pot passen
- pen evt kleurpotloden
- lintje
Werkwijze:
- Knip kaartjes van stevig licht papier.
- Schrijf met elkaar dingen op waar je
dankbaar voor bent.
- Stop de kaartjes in de pot.
- Versier de pot met een lintje en hang er een
kaartje aan met de tekst “Dank u wel Heer’

Dinsdag 9 maart 2021

Woensdag 10 maart 2021

Lucas 15 : 1 - 10

Psalm 23

Het hart van een herder

De Heer zorgt voor mij

Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap
gevonden dat ik kwijt was.

Ik ben niet bang,
ook al is er gevaar,
ook al is het donker om mij heen.
Want U bent bij mij, Heer.
U beschermt me,
U geeft mij moed.

De Here Jezus vertelde
in de tijd dat Hij op aarde
leefde, verhalen aan de
mensen die hem volgden.
Hij vertelde over het
schaap dat zoek was en
over de herder die dat ene
schaap terug wilde vinden.

Puzzel
In de schapen zijn (stukje van) woorden geplaatst. Ontdek je wat
deze samen, je wil vertellen? Een ...

Precies zo ging het met de
vrouw die een
penning was verloren.
Het hele huis werd op
zijn kop gezet om die ene
penning weer terug te
vinden. En zo kijkt de Here
God naar ons. Niemand van zijn kinderen mag
ontbreken. Als er een verdwaald is, gaat Hij het zoeken.
We mogen schapen van de goede Herder zijn. Nou, dan moeten
we heel dicht bij Hem blijven. En weet je hoe dat nou kan...dicht bij
de Here Jezus blijven? Dat is helemaal niet moeilijk. Het zijn twee
dingen en die moet je maar goed onthouden.
Het eerste is: geloven dat Jezus jou kent en veel van je houdt. Het
tweede is: dat je echt gaat bidden en Hem alles zegt waarmee je zit.

Zingen:
Net als David mogen we God loven en prijzen. We mogen weten
dat Hij ons als een goede Herder beschermt. Zing met elkaar net als
David een lof lied.
- Mijn hoop is op U, Heer (Opwekking 337)
- Jezus is de goede Herder (Elly & Rikkert)
- Mijn herder (Sela)

Donderdag 11 maart 2021

Maandag 8 maart 2021

Lucas 15 : 11 - 32

Genesis 1 : 24 - 31

Verloren en gevonden

Geschapen naar zijn evenbeeld

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen.
En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe,
sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem.

Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op
Hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw.

Wat betekent dit verhaal van Jezus nu voor ons?
Ieder mens is waardevol voor God. God heeft verdriet over ieder
mens dat verloren gaat. Hij is blij over ieder mens die zich weer laat
vinden en deel uit gaat maken van zijn Koninkrijk. We mogen nooit
vergeten dat God de Vader van ons houdt en dat Hij altijd op ons
wacht, tot we bij Hem terugkomen. En het maakt voor Hem niet uit
wat we gedaan hebben, Hij houdt van ons. God is er en Hij wacht op
je, wat er ook aan de hand is of wat je ook gedaan hebt.
Puzzel

Geschapen naar Gods evenbeeld. Nee, wij zien er niet net zo uit als
God. God wil dat mensen op Hem lijken in wat ze doen. Dat ze Hem
helpen om zijn mooie wereld mooi te houden. Daarom geeft Hij hun
verstand en liefde. Dan zegt Hij: doe je best, mensen, zorg goed
voor alles dat Ik heb gemaakt!

Puzzel: Coördinaten zoeken
Hiernaast is een zin verstopt.
Je kan hier achter komen door
de juiste letters in te vullen bij
de coördinaten.
Bijvoorbeeld D2; Kijk onder de
D bij de tweede rij, je ziet daar
een S staan. D2 = S.

Om over door te praten
- Vertel eens aan elkaar over iets uit Gods schepping waarvan je erg
onder de indruk bent.
- Wat betekent het om ‘kroon van de schepping’ te zijn?
- In hoeverre voel jij dat je een waardevol schepsel van God bent?
- Hoe ziet in jouw ogen het zorgen voor de schepping er uit?
- Hoe vul jij het genieten van de schepping in?

