Zaterdag 27 februari 2021
Matteüs 26 : 17 - 30
Jezus deelt brood en wijn uit
Jezus wil de laatste maaltijd van zijn aardse leven zijn met zijn
leerlingen. Met hen wil Hij nog een keer eten, de Peschmaaltijd.
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Jezus gaat ons voor

Inleiding

Vrijdag 26 februari 2021

We luisteren op weg naar Pasen naar zeven
uitspraken van Jezus die beschreven worden
in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus
maakt met een beeld duidelijk wie Hij is.
Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben …’
Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week
brood. Eigenlijk eten we allemaal iedere dag wel brood: als ontbijt, in
de eetpauze op school. De mensen in de Bijbel aten ook brood, elke
dag. Zonder brood kun je niet leven. Denk jij er wel eens aan dat je
het brood van God krijgt? Dat het een cadeau is van Hem voor jou?
Deze week luisteren we naar verhalen uit de Bijbel over brood. God
zorgt dat ze dat krijgen. God zorgt wil ook nu voor jou zorgen.

Matteüs 15 : 32 - 38

Jezus deelt brood en vis
Alle mensen konden eten zo veel als ze wilden
Jezus geeft brood aan de mensen. Het zorgt goed voor hen.
Ze hebben geen honger meer. Jezus wil hun Gods liefde laten
merken.
Bak een paar lekkere broodjes en
deel er een paar uit aan mensen
in jouw omgeving. Dan laat jij,
net zoals Jezus, merken dat jij hen
niet vergeet.

Zondag 21 februari 2021
Johannes 6:32-40
Vandaag zien we dat Jezus mensen brood geeft. Letterlijk, ze hebben honger. Hij zegt ook: Ik lijk zelf op brood. Ik ben Gods cadeau
voor jullie. Door wat Ik voor jullie doe, kunnen jullie leven dichtbij
God. Jullie hebben Mij nodig. Geloof in Mij, dan krijg je elke dag
Gods liefde.
Mini project verbeelding thuis.
Elke zondag mag je een plaatje van een landschap en een rondje
met een bijpassend voorwerp op de achterplaat plakken. Langzaam
wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.
Werkwijze
- Knip de plaatjes van zondag 21 februari uit.
- Kleur de plaatjes in
- Plak het plaatje met het winter landschap in het tweede rechthoekige vakje en plak het rondje met het brood op het landschap

Zo maak je het
Stop het meel en de bloem in een
kom en voeg de gist en het zout
al roerend toe. Voeg beetje bij
beetje het lauwwarme water toe
kneed er een soepel deeg van.
Het deeg is klaar als het soepel
aanvoelt. Je moet het als een
kauwgombal uit elkaar kunnen
trekken.
Vet een kom in met een neutrale
olie en leg het deeg hierin. Draai
het om zodat alle zijden bedekt
zijn met de olie.
Laat het deeg afgedekt (onder
een vochtige theedoek) in

Ingrediënten (15 br
oodjes)
250 gr meergranenm
eel
250 gr tarwebloem
5 gr droge gist
10 gr zout
320 gr lauwwarm wa
ter
een uur rijzen op kamertemperatuur. Je kunt het ook een
nacht in de koelkast laten staan.
Kneed de lucht eruit en vorm er
een bal van. Laat deze bal nogmaals afgedekt een uur rijzen.
Verwarm de oven voor op 220
graden.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de gevormde broodjes
erop.
Bak de broodjes in ongeveer 20
tot 25 minuten goudbruin.

Dinsdag 23 februari 2021

Woensdag 24 februari 2021

Exodus 16 : 30

Ruth 1:14 - 2: 13

God zorgt voor Israël, brood uit de hemel

Ruth volgt Noömi naar Bethlehem

‘Dan zullen jullie inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben’.

Vragen
• Kun je je voorstellend dat de Israëlieten na 2 maanden zeuren over
hun omstandigheden en mopperen op Mozes en daarmee op God?
• Zijn er zaken uit je eigen leven waarover je moppert op God?
• Het manna kwam niet op de sabbat. God neemt zijn eigen regels
heel serieus. Sta jij er wel eens kritisch bij stil bij wat je wel/niet doet
op de dag die God apart heeft gezet?
• Het manna regende uit de hemel. In de tekst van afgelopen zondag
zegt Jezus over zichzelf: Ik ben het brood dat leven geeft. Leg de
overeenkomst tussen het manna en Jezus eens uit.
• Het volk kreeg elke dag nieuw voedsel. Er is een spreekwoord
wat (gebaseerd op de Bijbel) zegt: geen zorgen voor morgen.
Wat hebben deze twee dingen met elkaar te maken.

Puzzel
Ruth mag aren rapen op het land van Boaz, zodat zij en Noömi
brood kunnen bakken. Zoek de weg voor Ruth en Noömi.
Probeer zoveel mogelijk aren te rapen. Je mag twee keer op
hetzelfde weggetje komen. Hoeveel aren brengt Ruth naar Noömi?

Donderdag 25 februari 2021
Matteüs 6 : 7 - 15

Maandag 22 februari 2021
Exodus 12 : 1 - 20

Vader leer ons bidden

Het volk Israël viert het Pesachfeest

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten
dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben.
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd

Voortaan moet deze dag voor jullie altijd een feestdag zijn.
Dan moeten julle denken aan wat ik in Egypte gedaan hebt en
feestvieren ter ere van mij.

Amen.

De Israëlieten moet laten zien dat ze op God vertrouwen. Dat ze
geloven, dat ze bij Hem veilig zijn. God zal hen verlossen, niet omdat
ze zulke goede dingen doen, maar wel omdat ze op God vertrouwen
en bij hem willen horen.
We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We gedenken dan dat
de Here Jezus voor ons is gestorven, en ook weer is opgestaan. Als
we het Avondmaal vieren, denken we daar aan. We eten brood. God
geeft ons Jezus. De wijn is dan het teken voor het bloed van de Here
Jezus. De Here Jezus wordt ook wel het Lam van God genoemd.
En dan zien we ineens iets: Het lam, dat de Israëlieten moesten
slachten – de Here Jezus. Het bloed van het lam, dat ze aan de
deurposten moesten smeren, omdat ze daarachter veilig waren. Zo
zijn wij veilig achter het bloed van de Here Jezus. Dat betekent, dat,
als wij erop vertrouwen dat Jezus ook voor ons is gestorven, we
veilig zijn. Het volk Israël mocht op reis naar het beloofde land. Zo
mogen wij ook op reis naar de mooie toekomst, die God ons heeft
beloofd.

Gebed
God, wat bent U trouw, liefdevol en almachtig.
Dit heeft U laten zien. Uiteindelijk zullen de
kwade machten moeten buigen. Wilt U ons de
kracht geven om te doen wat U graag ziet?
Op die manier kunnen wij uw naam groot
maken.
Amen.

