Hoi!
Vandaag weer een ‘kind in de kerk’werkblad. Deze keer sluit het aan bij de dag
van vandaag…. Het is moederdag!
Je ging vanmorgen misschien al wel vroeg je bed uit. Je moeder hoorde veel
gerommel en stommel in de keuken en op de trap.
En toen liep je trots met je eigengemaakte ontbijtje en cadeautje naar je
moeders bed… verrassing!
Is dat zo? Was jij vanmorgen ook zo vroeg uit bed? Ben jij ook al zo druk
geweest vanmorgen?
Andere jaren was je op school al druk met het maken van een
moedercadeautje.. maar nu? Heb je haar verrast met een eigen gemaakt
cadeautje? of heb je een lekker ontbijtje gemaakt? Of heb je iets gekocht?
Vandaag mogen de moeders extra in het zonnetje gezet worden.
Even extra duidelijk maken waarom je haar zo lief vindt en van haar houdt.
Duidelijk maken dat je haar lief vindt, hoeft natuurlijk niet met een cadeautje.
Van een dikke knuffel en lieve woorden wordt ze vast nog veel blijer
Het gaat om het gebaar, het laten zien dat je dankbaar bent voor wat zij
allemaal voor jou doet.
In de Bijbel (spreuken 31) staat dat je als kind trots mag zijn op je moeder.. Dat
is wat wij vandaag ook mogen laten zien. Vertel haar maar eens waarom je
trots op haar bent.
Lees samen maar eens spreuken 31 vanaf vers 10
(hieronder in gemakkelijke taal geschreven)
Wie lukt het om een goede vrouw te vinden?
Een goede vrouw is veel meer waard dan edelstenen.
11 Haar man vertrouwt helemaal op haar.
Dankzij haar zal hij nergens gebrek aan hebben.
12 Ze doet hem goed, en geen kwaad,
haar hele leven lang.
13 Ze is bezig met wol en vlas,
en spint en weeft met vlijtige handen.
14 Ze gaat er ver op uit om eten te halen,
zoals de schepen van een koopman.

15 Ze staat vroeg op, als het nog donker is.
Ze zorgt dat iedereen te eten heeft,
ook haar slavinnen krijgen wat ze nodig hebben.
16 Als er een akker is die ze graag wil hebben,
dan koopt ze die met het geld dat ze zelf heeft verdiend,
en plant er een wijngaard op.
17 Ze pakt het werk stevig aan
en is onvermoeibaar.
18 Ze zorgt ervoor dat alles goed gaat.
Ze werkt zelfs 's nachts.
19 Haar handen zijn altijd bezig.
Ze spint wol en weeft.
20 Ze is gul voor arme mensen
en helpt mensen in nood.
21 Ze is niet bang voor de kou,
want haar hele gezin draagt warme kleren.
22 Ze weeft mooie tapijten
en haar kleren zijn van fijn linnen en mooie rode wol.
23 Haar man is bekend in de poort van de stad.
Hij zit daar bij de wijze mannen.
24 Ze weeft linnen stoffen en verkoopt die.
Ze verkoopt gordels aan de koopman.
25 Ze straalt kracht en schoonheid uit,
en ze geniet van elke nieuwe dag.
26 Haar woorden zijn altijd vol wijsheid.
Ze geeft vriendelijk goede raad.
27 Ze houdt toezicht op het hele huishouden.
Ze houdt niet van luieren.
28 Haar kinderen zijn trots op haar,
en ook haar man prijst haar.
29 "Er zijn veel goede vrouwen,
maar jij bent de allerbeste!" zegt hij dan.
30 Elegant zijn is alleen maar uiterlijk, en schoonheid verdwijnt.
Maar een vrouw die diep ontzag heeft voor de Heer, wordt geprezen.
31 Ze mag genieten van wat haar handen hebben gedaan.
Ze zal in de stad voor haar werk worden geprezen.
Hieronder staan wat vragen die je met elkaar kunt doornemen.

Gesprek Moeders en de Bijbel
Vieren jullie moederdag? Zoja, wat doe je dan? Wat maakt deze dag anders
dan de andere dagen?
Als de kinderen aangeven iets met moederdag te doen, kunnen ze dan ook
vertellen waarom ze dat belangrijk vinden? (Bijvoorbeeld dat je je moeder laat
merken dankbaar te zijn voor wat ze doet, etc.)
Wie kent een moeder in de Bijbel?
Wie was de moeder van Jezus? Wat weten jullie over de moeder van Jezus?
Wanneer denk jij dat het heel leuk of heel mooi was om de moeder van Jezus
te zijn?
(Toen Jezus geboren werd? Toen Jezus weer was opgestaan? Trots op de
wonderen die hij deed?)
En wanneer denk je dat het moeilijk was om de moeder van Jezus te zijn?
(toen hij kwijt was bij de tempel? toen hij veel weg was omdat hij een grote
taak had? toen hij veel pijn leed en jong stief? toen hij naar de hemel ging?)
Jezus vond het belangrijk dat er goed voor zijn moeder gezorgd werd. Dat lezen
we ook in de Bijbel. Als Jezus gaat sterven aan het kruis, zegt hij tegen één van
zijn beste vrienden 'jij moet vanaf nu voor mijn moeder zorgen, nu ik het niet
meer kan doen'. En deze vriend gaat dat doen. (Zie Johannes 19:26-27 "Jezus
zag zijn moeder. En naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen zei
Jezus tegen zijn moeder: 'Hij is nu uw zoon.' En tegen zijn leerling zei hij: 'Zij is
nu jouw moeder.' Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria.")
Zo laat Jezus eigenlijk zien dat hij 'dankjewel' wil zeggen voor wat zijn moeder
Maria voor hem betekende. Hij wilde zijn moeder 'eren' en wilde dat het goed
met haar zou gaan.
Waarvoor wil jij dankjewel zeggen tegen jouw moeder?

Een kinderlied dat je samen kunt zingen.. “ik zag een kuikentje”
Een kuikentje dat wil schuilen bij zijn moeder. Hij weet dat hij dan veilig is. Dat
ervaren wij ook, als er iets is, kun je altijd bij haar terecht.
Bij God mogen wij ook schuilen, bij Hem kunnen wij ook altijd terecht, net als
bij onze moeders! Dank je God daar ook voor?
Misschien heb je je moeder al wel iets gegeven… maar hieronder zijn nog twee
ideetjes die je kunt maken (kies er maar 1 uit, of als je zin hebt maak je ze
allebei 😉)
Dit werkje laat zien dat je moeder niet alleen speciaal is voor jou, maar ook
voor God! Dat hebben we vandaag in de Bijbel ook wel mogen lezen.. ze is een
sterke vrouw!

Hij zegt: ‘Er zijn veel goede vrouwen, maar jij bent de allerbeste!’

