2019
Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2019 had als titel:

EEN NIEUW BEGIN
Het project sluit op de zondag aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar en
daarmee ook bij het materiaal van Kind op Zondag.

Het project bestaat uit:



Bijbelleesrooster voor alle dagen van de week (met per week enkele
gespreksvragen voor kring of groep).
Elke week wordt er een schijnwerper gezet op een nieuw begin uit het Oude Testament. Want de geschiedenis
van het Israël uit de Bijbel wordt gemarkeerd door ‘nieuwe starts’: het leven buiten de Hof van Eden, de
geschiedenissen van Noach, Abraham, de uittocht uit Egypte, de terugkeer uit de ballingschap. En uiteindelijk de
Opstanding van Jezus.



De Kinderlijn bestaat uit twee posters en een bouwplaat. De eerste poster is voor de eerste vijf weken van de
Veertigdagentijd. Voor elke week is er één
korte tekst: er wordt een stukje uit de Bijbel
gelezen, daar wordt in de tekst verder op
doorgegaan en er is een opdracht (een
onderdeel van de bouwplaat). De tweede
poster is voor de Stille Week. Dan wordt er
elke dag een stukje uit de Bijbel gelezen.
Aan het eind van deze week kan de
bouwplaat in elkaar worden gezet.
De Kinderlijn sluit aan bij het
Bijbelleesrooster, maar kan ook los
daarvan worden gebruikt. Het materiaal is
allereerst voor thuis bestemd, maar andere
mogelijkheden zijn er ook, natuurlijk.



De vespers, voor de Stille Week, werken
‘Een nieuw begin’ uit vanuit de invalshoek: Door het water. Achtereenvolgens: Noach en de zondvloed
(maandag), Israël trekt door de Rietzee (dinsdag), Israël trekt door de Jordaan (woensdag), de voetwassing
(donderdag), ‘Mij dorst’ (vrijdag) en Jona in de vis (zaterdag). Voor vrijdag en zaterdag zijn ook uitwerkingen
beschikbaar rond Joh. 18-19 (Goede Vrijdag) en de Paasnacht (Stille Zaterdag).




Handreiking voor predikers, voorgangers en liturgiecommissies
Paasnachtviering

Prijzen




Bijbelleesrooster: € 3,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
Kinderlijn: € 5,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
Vespers voor de Stille Week: € 7,50

Bestellen


liturgie@gkv.nl

