Op zoek naar
het Paasverhaal

SPEUR
TOCHT

Hoi, heb je zin om mee te doen met een speurtocht?
Rond Pasen wordt er voor de kinderen een speurtocht georganiseerd.
Op 20 adressen in Sprang zijn platen opgehangen die gaan over het
Paasverhaal. Van de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en met de
opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen.
De adressen staan op een plattegrond aangegeven. Op elk adres vind je een
vraag/opdracht. De antwoorden vormen de oplossing van de speurtocht.
Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot!
De speurtocht kan op eigen gelegenheid gelopen worden op
vrijdag 2 april, zaterdag 3 april en maandag 5 april.
Er kan gestart worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Doe je ook mee?!
Meer informatie is te vinden op www.hervormdsprang.nl/pasen.

De steen is weggerold

Pasen 2021
We leven in een corona-pandemie. Dat betekent: veel beperkingen en weinig mogelijkheden. We zitten in een lockdown. Wat een
naar woord is dat. Het woordje ‘lock’ heeft
te maken met opgesloten zitten. Bovendien
word je bij het woordje ‘down’ als vanzelf
neerslachtig.

Gezegende
Paasdagen

En ze zeiden tegen elkaar: “Wie zal voor
ons de steen van de ingang van het graf
wegrollen?” En toen ze opkeken, zagen zij
dat de steen weggerold was.
(Markus 16 vers 3 en 4)
Die vrouwen die naar het graf van Jezus
gaan, zitten ook in een soort van lockdown.
Alles waar ze op hoopten, wat Jezus heeft
laten zien in Zijn leven, is overleden. Jezus
stierf aan een romeins martelwerktuig: het
kruis.

Tijdens Pasen worden er in de kerk verschillende vieringen
gehouden die u thuis mee kunt kijken. U bent hiervoor van
harte uitgenodigd! Alle informatie hierover is te vinden op
www.hervormdsprang.nl/pasen.

Ze zullen wellicht gedacht hebben:
“Het komt nooit meer goed.”

Hun machteloosheid hoor je in hun vraag:
“Wie zal voor ons de steen van de ingang van
het graf wegrollen?”
Die vraag bleef bij me hangen. Het graf mogen
we gerust zien als symbool voor alles wat ons
gevangen houdt, en als symbool voor het gebrek aan hoop en perspectief waar veel mensen in gevangen zitten. Is daar een weg uit?
Die Weg is er! De vrouwen doen precies deze
ontdekking! Ze komen bij het graf van Jezus
en de steen is weg!
Wat nu als dit ook mogelijk is voor alles wat
ons gevangen houdt? Het is mogelijk! God
heeft een weg gebaand uit alle lockdowns!
Zelfs de meest zware steen voor ons leven,
de dood, is door Hem weggerold!
Dat is het goede nieuws van Pasen! Als je er
meer over wilt weten, vier het dan met ons
mee!
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