
Bijbelrooster 19 – 24 april 
 
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: 

• Dank u wel dat U voor ons zorgt! 

Liedlijst school: 
Groep 1/ 2: De steen is weg 
Groep 3/ 4: Groot en geweldig 
Groep 5-8: Laat het huis gevuld zijn  
Cat. vr en antw 133 

 
 
  
Tips voor het weekend 18, 19 april:  
Er is een zondagprogramma op www.creatiefkinderwerk.nl , Op de site van de EO is ook van alles te vinden,  
online vieringen https://portal.eo.nl/samengeloven 
 
Weekrooster school, gebaseerd op Bijbelrooster  

20 april God zorgt voor musjes en 
voor jou 

Mattheus 10:29-31 https://www.youtube.com/watch?v=XI8f9rAEilw 
voor de bovenbouw: moderne gelijkenis. Zie hieronder 

21 april Genezing op de sabbat  Lucas 6: 1 – 11  

22 april Laat de kinderen tot mij 
komen  

Marcus 10: 13 - 16 Stel je voor, jij loopt met je vader en moeder naar Jezus toe, hoe zou je je voelen… 
https://www.youtube.com/watch?v=N1nv-gnOHAc 

23 april De goede Herder  Johannes 10: 1-21 Schaapskooi: de kooi is een open ruimte, omringd door een muur, waarin een deur of 
opening is aangebracht. De herder brengt er ’s avonds zijn schapen. Vaak zijn er 
meerdere kuddes tegelijk in de stal. Iedere herder roept ’s ochtends zijn eigen schapen. 
De schapen herkennen de stem van hun eigen herder.  

24 april Jezus maakt blij Johannes 2 : 1 - 12 Heb je wel eens meegemaakt dat je een verjaardag vierde en er was niet genoeg taart? 
Hoe voelde je je toen? Of hoe zou je je dan voelen? 
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Een moderne gelijkenis 

Lees samen onderstaand verhaal: 
Er was eens een man, genaamd George Thomas. Hij was dominee in een kleine stad in Engeland. Op Paasmorgen ging hij naar de kerk met een oude, 
roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst. 
  
Dominee Thomas begon te vertellen. “Gemeente, ik liep gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze kooi in zijn handen. Op de bodem van de 
kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem: “Wat heb je daar bij je, jongen?” “Een paar oude vogels”, zei de jongen. “Wat ga je 
met ze doen?”, vroeg ik. “Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken”, antwoordde hij. “Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten. 
Daar heb ik plezier in”. “En als je genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?”, vroeg ik hem. “O, we hebben een paar katten”, zei de jongen, “en 
die houden wel van een vogeltje”. Ik was even sprakeloos en vroeg toen: “hoeveel wil je voor die vogels hebben?” Hij vroeg: “Waarom wilt u deze vogels 
hebben, meneer? Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens”. Opnieuw vroeg ik hem: “Hoeveel wil je er voor hebben?” De jongen keek me aan en dacht vast: 
“Die is gek”, en zei: “Tien gulden”. “Ik betaalde hem tien gulden en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. Ik ben toen naar het eind van de straat 
gewandeld, naar een plantsoen met bomen. Ik heb de kooi op de grond gezet en de vogels vrijgelaten. Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel.” 
  
Toen begon hij aan zijn preek. Op een dag waren satan en Jezus in gesprek. Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte: “Ik heb net de 
aarde en alle mensen gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan, en ik heb ze allemaal”. “Wat ben je van plan met ze te doen?”, vroeg 
Jezus. Satan antwoordde: “O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze elkaar moeten verachten, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar 
moeten misbruiken. Hoe ze kunnen ruziën en elkaar het leven kunnen verzieken, ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar 
moeten vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier met ze!” “En wat ga je met ze doen als je met hen klaar bent?”, vroeg Jezus. “Oh, ik vermoord ze 
allemaal”, zei satan trots. “Hoeveel wil je voor hen hebben?”, vroeg Jezus. “Wat wil je met deze mensen”, vroeg satan. “Ze zijn slecht, waarom wil je ze 
hebben? Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!”. “Hoeveel”, vroeg Jezus weer. satan keek 
Jezus aan en lachte. “Al je tranen en je bloed”, zei hij. Jezus zei: “DEAL”, en Hij betaalde de prijs. 
 

 


