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PINKSTEREN

ER IS EEN KRACHT

Tekstboekje
en
Knutselinstructie

TIPS:
- Om er thuis ook een beetje een viering van te maken, kun je een
kaars en iets om deze kaars mee aan te steken klaar zetten.
- De viering komt op zaterdag 18:00 uur online. De ouders zouden
deze alvast kunnen bekijken om een idee te krijgen wat het
thema inhoudt en ook een idee te krijgen hoe de knutsel
gemaakt wordt.
- Benodigdheden voor de knutsel:
•
Lege plastic fles
•
Gekleurd papier/stickers/stiften/verf
•
Aarde of potgrond
•
Bloemenzaadjes
•
Liniaal
•
Schaar
•
Lijm
•
Eventueel rietjes of pijpenragers als je geen zaadjes
hebt
- Je vindt het filmpje op het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz6AJ9MnBs5A/videos

WELKOM
Bericht uit de kerk!

EEN GEDICHTJE: PINKSTEREN
Pinksteren
Kun je vergelijken
Met een vuur
Waaraan je je verwarmen kunt.
Met een licht
Dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren
Is een storm in een zeil
Waardoor het schip meer vaart krijgt.
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond
Die weer vruchtbaar wordt.
Een wegwijzer
Die de verdwaalde de juiste richting toont.
IK WIL WAT MET U PRATEN, HEER
Ik wil wat met U praten, Heer, al kan ik U niet zien.
Al antwoordt U heel anders dan de mensen bovendien.
Ik wil wat met U praten, Heer, en weet U: ’t is zo fijn:
U kan ik alles zeggen en U zult er altijd zijn.
Er zijn zo van die dingen, Heer, die zeg je niet zo gauw.
Je wilt het wel, maar kunt het niet, ze zijn alleen van jou.
En soms heeft iemand ook geen tijd en weet U; ’t is zo fijn:
U kan ik alles zeggen en U zult er altijd zijn.
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Ik wil wat met U praten, Heer, en wat ik zeggen wil,
Zeg ik soms met veel woorden of ik ben alleen maar stil.
U bent niet ver, U bent dichtbij en weet U; ’t is zo fijn:
U kan ik alles zeggen en U zult er altijd zijn.
VERHAAL: DE RODE BLOEMENTUIN
Arie Pioen vond de straat waar hij woonde heel lelijk. Aan de
voorkant was een smalle stoep en er stond nergens een boom.
Aan de achterkant waren vieze plaatsjes met scheve schuttingen
en overal lag troep. 'Dat gaat veranderen en wel nu...', zei Arie
tegen zichzelf en hij begon zijn plaatsje op te ruimen. Alle oude
troep bracht hij weg. Hij haalde ook alle stenen uit de tuin en brak
zijn gammele schuurtje af.
De buren waren ontzettend nieuwsgierig naar wat Arie allemaal
aan het doen was. Ze keken vaak toe vanuit hun slaapkamerraam.
Maar dat maakte Arie niet uit. Hij spitte de tuin om en haalde
verse aarde. Met veel plezier plantte en zaaide, harkte en
schoffelde hij. Al snel begon alles te groeien en te bloeien en kon
iedereen zien hoe mooi het werd. Je kon goed zien dat Arie van
rood hield, want er waren allemaal verschillende rode bloemen,
zelfs in het gras. Het was prachtig!
Op een avond belde de buurman bij Arie aan. 'Dat rooie bloementuintje van jou, da's helemaal het einde', zei hij. ‘Mijn vrouw wil
ook zo’n mooie tuin. Kun jij mij een beetje helpen om dat voor
elkaar te krijgen?’ Dat wilde Arie wel. Samen maakten ze plannen
hoe de tuin eruit moest komen te zien. Maar dat was lastig.
De buurmeisjes wilden gras met bloemen. De buurvrouw wilde
liever struiken en groen. Tenslotte besloten ze om de schutting
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weg te halen. Dan hadden de meisjes gras om in te zonnen en was
er genoeg plek voor bloeiende struiken.
De andere buren waren nieuwsgierig en keken toe. Toen ook de
tweede tuin klaar was, zag het er prachtig en ruim uit. Dat vonden
ook de buren. En dus kwamen Achmed en Saïd uit het huis aan de
andere kant vragen of ze ook mee mochten doen met de grote tuin.
En de slager van de hoek. En het omaatje dat naast de slager
woonde. En iedereen had eigen wensen. Hoe leuk het ook was, Arie
schrok ervan: 'Maar dat kan ik niet alleen allemaal'. 'Dan helpen
wij jou toch mee, Arie', zeiden de grote jongens, die altijd op de
hoek van de straat stoer stonden te doen. En ook mevrouw de
Bruin bood aan om te helpen. Net als de buurjongetjes.
En zo ging het door. Iedereen uit de straat werd enthousiast en
hielp mee met schuttingen en troep weghalen, graven, harken,
schoffelen en zand kruien. Samen kochten ze en bessenstruiken,
aardbeienplanten en een appelboom. Er kwamen een zandbak, een
kruidentuin, vogelhuisjes, een vijver met een bruggetje, gezellige
zitjes en nog veel meer.
De moeders, die elkaar eerst nauwelijks kenden, dronken nu in de
tuin samen hun koffie. ‘s Middags zaten de oude mensen te kletsen
op de bankjes. Na schooltijd speelden de kinderen er en 's avonds
buurtte iedereen er met iedereen.
En de kinderen vertelden aan iedereen die het horen wilde: 'Aan
de voorkant wonen wij in de Achterdwarsstraat. Daar is het heel
vies en heel lelijk. Maar aan de achterkant wonen wij in de grote
rode bloementuin, en daar lijkt het een beetje op de hemel.'
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GEDICHTJE: BESMETTELIJK
Er is iets geheimzinnigs, iets bijzonders aan de hand.
Het komt niet op de radio en staat niet in de krant.
Maar tóch is het gebeurd … iets wat Jezus heeft gebracht.
We kregen het met Pasen: verrijzeniskracht!
Er is zoveel veranderd in ons alledaagse leven,
omdat we nu elkaar geen hand of knuffel mogen geven,
geen school, geen sport, geen festival en geen bezoek aan oma
en allemaal, dat weet je al, vanwege de corona.
En tóch ben je vol goede moed, je doet je best, je lacht,
want iets in jou maakt alles goed: verrijzeniskracht!
Gods kracht maakt optimistisch en geduldig en vol hoop,
en daarmee help je anderen uit de put en uit de knoop!
Deel uít die kracht, opzettelijk, die mógen we verspreiden,
want hoop is ook besmettelijk, op weg naar betere tijden!
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ER IS EEN KRACHT
Refrein
Er is een kracht.
Een kracht in jou.
Een kracht in iedereen.
Een diep geheim.
Een grote bron.
Zo weergaloos bijzonder.
Een wonder boven wonder.
Een kracht die jou laat leven.
Die altijd moed blijft geven.
Die kracht gaat nooit voorbij.
Al breekt het af en denk je weer:
Dit gaat niet goed, dit kan niet meer.
Toch is er dan een kracht in jou en mij.
Refrein
Een kracht die jou laat bouwen.
Die hoop geeft en vertrouwen.
Die kracht gaat nooit voorbij.
Die mensen helpt en op laat staan.
Om samen toch op weg te gaan.
Dat is die sterke kracht in jou en mij.
Refrein
LET OP
Over twee weken op 14 juni komt er weer een
KinderWebWoordDienst.
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KNUTSELEN
Met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken net als
de rode bloementuin van de Achterdwarsstraat! Als jij helpt kun
jij het ook thuis een beetje gezelliger maken met een gezellig
potje bloemen. We maken van afval iets moois. Doe je mee?
Wat heb je nodig?
• Lege plastic fles
• Gekleurd papier/
stickers/ stiften/verf
• Aarde of potgrond
• Bloemenzaadjes
• Liniaal
• Schaar
• Lijm
• Eventueel rietjes of pijpenragers als je geen zaadjes hebt
Hoe maak je het?
1. Spoel de fles goed om
2. Knip de fles op ongeveer 10 cm vanaf de onderkant open (vraag
een volwassene om te helpen als dit lastig gaat).
3. Nu heb je een bloempotje. Dit bloempotje ga je mooi versieren.
Hier kun je stiften en verf voor gebruiken, maar je kunt ook
gekleurd papier in leuke vormpjes knippen, of je kunt stickers
op je potje plakken.
4. Laat het potje goed drogen, zeker als he verf of stiften hebt
gebruikt.
5. Vul het potje tot iets onder de rand met aarde of potgrond.
6. Duw de bloemenzaadjes zachtjes in de aarde en geef ze een
beetje water.
7. Nu hebben de zaadjes jouw hulp nodig om verder te groeien en
bloemen te worden: zet ze op een goed plekje in huis en geef
ze regelmatig water.
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Heb je geen bloemenzaadjes? Geen probleem, je kunt ook bloemen
knutselen.
Wat heb je nodig?
• Gekleurd papier
• Rietjes of pijpenragers
• Schaar
1.

2.
3.
4.
5.

Knip hartjes van he gekleurde papier, je hebt 3 of 4 hartjes
per bloem nodig (als je je blaadje een aantal keer dubbel
vouwt, kun je meer hartjes tegelijk knippen en worden ze mooi
even groot).
Neem 3 of 4 hartjes bij elkaar en doe de puntjes een beetje
over elkaar.
Prik een gaatje door de hartjes.
Doe het rietje of de pijpenrager door het gaatje.
Als je het leuk vindt, kun je van groen papier nog wat blaadjes
knippen en aan het steeltje plakken.

Heel veel plezier en succes!
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