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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 16
Baarn, 13 april 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de mensen zorgt zoals
God dat ook zou doen. Daarmee vertegenwoordigt de goede koning iets van God zelf in de wereld. Maar waar
vind je zo’n koning? Daar blijven de oudtestamentische verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als
Saul, David en Salomo zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook zou
doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf iets kunnen laten zien
van goede zorg voor elkaar.
Rond Hemelvaart en Pinksteren onderbreken we de verhaallijn over de koningen om het met de kinderen te
hebben over de hemelvaart van Jezus en het pinksterverhaal over de heilige Geest die bij de leerlingen komt.
Aan de hand van deze verhalen ontdekken kinderen de betekenis van deze feestdagen.
Week 16 ■ 16/04 - 20/04

Week 17 ■ 23/04 - 26/04

Weet wat je doet!

Ik weet het niet

1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22

1 Samuel 9: 1 - 10: 1

De Filistijnen hebben de ark van het verbond
meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder
voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet,
gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om,
mensen worden
ziek… Die ark moet
maar gauw weer
terug, bedenken ze.

Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat
regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij
op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen.
Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem
zalft als de nieuwe koning.

Als Samuel oud
geworden is, vraagt
het volk Israël hem
om een koning aan
te wijzen. ‘Weet wat
je
doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen
geluk.’ Maar het volk wil het toch.

Paasproject.
Het paasproject heeft € 660,- opgeleverd. Een fantastisch resultaat. Er zullen spellen voor de bewoners van het
Parkgebouw worden gekocht. Allen heel veel dank.

