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Gebed voor de wereld 

 
Vanochtend hebben we het Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus gevierd. In een week waarin de 

verscheurdheid van de wereld zo hard bij ons binnen kwam, willen we hier het volgende gebed weergeven. We 

hebben hier ook onze Paasviering mee afgesloten. 

 

Gebed voor de wereld 

Lieve God, 

wij danken u omdat u onze vriend wilt zijn. 

Omdat u bij ons bent - 

als het goed gaat, maar ook als het even niet zo goed gaat. 

Vandaag bidden wij voor alle mensen in de wereld 

bij wie er iets mis ging in de vriendschap. 

Wij bidden voor vrienden die boos op elkaar zijn geworden; 

geef dat het weer goed komt. 

Wij bidden voor vrienden die elkaar zijn kwijt geraakt; 

geef dat ze de vriendschap terugvinden. 

Voor vrienden die elkaar pijn gedaan hebben; 

geef troost en maak een nieuw begin. 

Dat bidden wij u in de naam van Jezus, 

uw zoon, onze vriend 

die opgestaan is en leeft. 

Amen. 

Hulpouders gezocht! 

 

We zoeken nog 5 hulpouders voor de bingomiddag op 8 april. 

Het zal met name gaan om het assisteren van een groepje kleuters tijdens de bingo. 

Ook is het mogelijk om te helpen bij het schoonmaken na afloop. 

We hopen op voldoende aanmeldingen zodat de bingomiddag door kan gaan. 

Aanmelden kan bij Marleen (marleenhondebrink@hotmail.com) of Paola (paola_eilander@hotmail.com) 
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Onze karatekampioen Ashot vertelt over zijn wedstrijden 

 

Ik ben  zondag naar  Vianen gegaan voor een wedstrijd voor karate ik zelf ben 

eerste geworden van Nederland met kumite. Kumite is dat je tegenstander jou 

moet aanvallen en je  moet verdedigen dat deed ik goed dus ik ben eerste 

geworden van  mijn  team en ik ben twee keer tweede  geworden. Kata   is dat je 

tegen een tegenstander moet strijden  en  de tegenstander kiest de scheidsrechter 

en dan kijken de schreidsrechters  naar wie het beste heeft gedaan en ik ben in de 

finale gekomen maar daar mee ben ik tweede geworden. Teamkata is met je groep 

waar mee je bent gekomen daar moet je tegen een ander team strijden en daar is 

ons team tweede geworden 

en het was leuk. 

 

Groetjes Ashot 

 

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Hij is het echt  

Johannes 21:1-23 

Vóór Pasen hoorden we over Petrus, de vriend van Jezus. Hij was erbij toen Jezus gevangen werd genomen. Daarna 

werd het heel donker, maar op de derde dag zagen Petrus en de anderen het lege graf. En nu? Gaat het verhaal nu 

nog verder? Deze week horen we hoe Petrus Jezus na Pasen terugziet. Hij is het echt! 

 

Verhalen:  

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23  

Jezus verschijnt aan de vissers, Johannes 21:1-14  

Petrus krijgt een opdracht, Johannes 21:15-23 

 

 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

22 maart Maeve Groothedde  groep 6  10 jaar 

25 maart Tom Stegehuis   groep 3  7 jaar 

 

 

 


