
Bijbelrooster 30 maart – 3 april 2020 
 
We vinden het mooi om als team jullie als gezin een handreiking voor identiteit mee te geven.  
Het lijkt ons ook mooi om gebedspunten met elkaar uit te wisselen. Wekelijks kunnen we die dan rondmailen met dit Bijbelrooster. Heb je gebedspunten, 

mail ze dan maar naar Marina van der Ploeg (m.vanderploeg@gbsdewierde.nl). 

Gebedspunten: 

• Danken voor de lente en alles wat groeit buiten 

• Danken voor het mooie weer, zodat we veel buiten konden spelen 

• Bidden voor alle mensen die werken in de zorg 

• Bidden voor de zieke mensen 

• Vragen om troost voor de mensen die iemand moeten missen 
Liedlijst school: 
Groep 1/ 2: Vertel me eens Heer Jezus 
https://www.youtube.com/watch?v=gg2OCQ5Jl5A 
Groep 3/ 4: oké 4kids: Jezus ik wil u bedanken 
https://www.youtube.com/watch?v=JcvvyUJsY84 
Groep 5-8: psalm 139: 11 
https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs 

Liedjes voor  troost, hoop: 
Want U bent altijd bij me: https://www.youtube.com/watch?v=n5kh4pXQSYI 
De Heer is mijn Herder: https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as 
Here God, wij komen tot u, in een bange donkere tijd 
https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/03/ontroerend-coronalied-door-jongeren-geschreven-
en-uitgevoerd 
Lopen op het water: https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw 
 

  
Tips voor het weekend: zondagprogramma op www.creatiefkinderwerk.nl;  
 
Weekrooster school, gebaseerd op Bijbelrooster van kleuters en gr 3. 
 

30 maart Judas verraadt Jezus Mattheus 26 : 36– 56 Voel jij je wel eens verraden en heb je wel eens iemand verraden? 
Judas dacht dat Jezus een koning in Israël zou worden. Jezus werd veel meer. 

31 maart De Intocht in Jeruzalem Lucas 19:29-48 Video intocht met Playmobil: https://www.youtube.com/watch?v=XE6JTCHSnQs 
 

1 april Voetwassing Johannes 13: 1 - 38 Zou jij je voeten laten wassen? Misschien kunnen jullie elkaars voeten wassen. 
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2 april Avondmaal  Lucas 22: 7-38 Avondmaal in de kerk lijkt op dit avondmaal, welke verschillen zijn er. Zou je ook thuis 
avondmaal kunnen vieren? 

3 april Gethsémané Lucas 22: 39 - 54 Kijkbijbel: https://www.youtube.com/watch?v=q-jxPNkq_pg 
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