Paasproject kindernevendienst – Ken je mij?

In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij
de vraag ‘Ken je mij’?
Als iemand jou de vraag stelt ‘ken je mij’, wat zeg je dan? Misschien zeg je wel, ja ik ken jou.
Want ik weet je naam en we praten met elkaar over dingen die we doen. Of ik weet wat je
voor werk doet. Maar weet je dan alles van diegene? Nee hè. Er zijn nog een heleboel
dingen die we niet weten van elkaar. Zo is het ook met God en ons; We leren over Hem door
wat we horen, zien en lezen. Maar ook als we bidden tot Hem. Als we voor Hem zingen en
luisteren naar Hem.
In het paasproject gaan we weer van alles ontdekken over God. Dan ontdekken we vast ook
nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft
verlost.
Vandaag, zondag 29 maart, staan we stil bij het thema ‘Hoe kijk jij naar mij’?

Het symbool van deze week is een doornenkroon.
Geen prachtige kroon van goud versierd met
edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in
elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een
koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die.
Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles
voor ons overheeft.

Inleiding
Vorige week lazen we dat Jezus door Pilatus veroordeeld werd. Niemand hield zich aan de
regels en daarom kon het gebeuren. De soldaten die Jezus wegleiden hebben geen
medelijden met Hem. Ze moeten Hem geselen van Pilatus. Dat doet vreselijk zeer. Ook als
Hij aan het kruis hangt moet Jezus veel pijn hebben gehad. Maar weet je wat bijna nog erger
was dan de pijn? Dat was het schelden en de spottende opmerkingen die steeds doorgaan.
Ze zeggen wel eens: schelden doet geen zeer, maar dat is niet waar. Schelden kan je van
binnen heel verdrietig en machteloos maken. Het is misschien nog wel erger dan een klap of
een schop.
Deze week gaat het verhaal over het eerste deel van de kruisiging.
We lezen het verhaal in Matteüs 27:33-44.
Bijbelverhaal
Het bespotten was al begonnen bij de soldaten. Zij hadden natuurlijk gehoord dat Jezus de
Koning van de Joden zou zijn. Nou, dan zouden zij dat wel even laten zien. Nadat het
geselen afgelopen is doen ze Hem een rode mantel aan. Dat is echt koninklijk. Maar een
koning heeft ook een kroon. Vlug vlechten ze van een doorntak een kroon voor Hem. Ze
drukken Hem stevig op het hoofd van Jezus. Ook zijn gezicht begint nu te bloeden. Dan
knielen ze voor Hem neer. ‘Gegroet, koning van de Joden.’ De soldaten doen of ze Jezus
dienaren zijn, maar menen er natuurlijk niks van. Want na het knielen slaan ze Jezus. Op
Golgota gaat het gewoon verder. Allerlei mensen die voorbijlopen steken de draak met
Jezus. Vorige week, toen Hij Jeruzalem binnen ging hadden ze misschien nog wel voor Hem
gejuicht. Jezus moet hun koning maar worden en die vervloekte Romeinen het land uit
jagen. Hij was zo populair! Maar nu hangt Hij aan het kruis. Zijn leven is mislukt. Ze hebben
niets aan Hem. De Romeinen blijven gewoon aan de macht en verandert niets aan hun
ellende. Jezus zal hun de vrijheid niet brengen. Hij had mooie verhalen over God, dat Hij van
ons houdt en ons verlost, maar er komt niks van terecht. ‘U kon toch de tempel afbreken en
in drie dagen weer opbouwen, nou, laat eens zien dan. Jezus, Als U echt zo groot en
machtig bent, als U Gods Zoon bent, kom dan van dat kruis af. Dan is het duidelijk. Maar nu
bent U waardeloos. We hebben niets aan U.’ De hogepriesters en schriftgeleerden staan te
genieten. Hun plan is gelukt. Ze hebben Pilatus klein gekregen en mochten met Jezus doen
wat ze wilden. Jezus zegt dat Hij Gods Zoon is, de Messias. Hij zegt toch dat Hij de Koning
van de Joden is. Laat Hij het maar bewijzen. Nee, laat God zelf maar een teken uit de hemel
geven door Jezus van het kruis te redden. ‘He, Koning Jezus, U hebt toch zoveel wonderen
gedaan en andere mensen gered van ziekte en dood. Zou U nu niet eens een wondertje
doen voor Uzelf. Kom van het kruis af. Als U dat presteert, gaan we meteen in U geloven’.
En ze bulderen van de lach. Naast Jezus hangen twee misdadigers. Ze horen wat er gebeurt
en gaan meedoen. Ze hebben toch niks meer te verliezen. Door met Jezus te spotten
vergeten ze even hun eigen pijn.
Wat erg, vind je niet? Jezus, die altijd gehoorzaam is geweest aan God, die altijd goed
geweest voor andere mensen. Jezus die mensen leerde hoe ze voor God kunnen leven, die
wordt daarom voor gek gezet. Voorbijgangers, hogepriesters, schriftgeleerden en de
misdadigers naast Jezus dagen Hem brutaal uit om met een wonder te bewijzen dat Hij
Gods Zoon is. Spottende opmerkingen kunnen je van binnen heel erg raken. Je vergeet ze
niet. Je kunt ze niet vergeten; ze maken je woedend. Je wilt het liefst terugschelden of die
ander een klap verkopen. Herken je dat? Nu kijken we naar Jezus. Hij doet dat niet. Hij zwijgt

en Hij verdraagt het. Want Gods nieuwe wereld komt doordat Hij lijdt en sterft, gehoorzaam
aan zijn Vader. Dat weet en gelooft Jezus.
Om te bespreken
Het is moeilijk om nu naar Jezus te 'kijken'... ze hebben Hem een doornenkroon gegeven en
aan het kruis gehangen. Ze spotten en roepen, laten Hem zelfs aan het kruis niet met rust.
'Laat dat wonder maar zien, toon je goddelijke macht! Er staat boven je hoofd toch; 'Dit is
Jezus, de Koning van de Joden?' Kom van dat kruis!' Wat doet Jezus? Hij gaat niet in op
hun spottende vragen. Jezus verdraagt alles om Gods Koninkrijk op aarde te brengen voor
ieder die in Hem gelooft.
Hoe kijken wij naar Hem? Is Hij alleen een slachtoffer van een onrechtvaardige wereld? Blijft
het daarbij? Jezus is meer dan dat; in Hem herkennen we God zelf die trouw is voor altijd. Hij
is onze Verlosser! Zie je dat als je naar Hem kijkt? Zie je de liefde van Hem die altijd en
overal bij je wil zijn, de liefde die zelfs tot in de dood gaat.
Vragen
• Als iemand jou uitscheldt, zeg jij dan iets naars terug? Of scheld jij wel eens iemand
anders uit? En wat doe je als iemand anders wordt uitgescholden?
• Hoe kijk jij naar Jezus? Wie is Jezus voor jou?
Gebed
Dank God voor de liefde en trouw die altijd en overal bij ons is.
Bid dat we Jezus zien als onze Verlosser.
Suggestie voor een lied
• Diep, diep, diep als de zee
• Jezus, ik wil U bedanken

Verwerking 1
Knip het kruis met
handen en het ovaal
uit en kleur het in. In
het ovaal kunnen de
kinderen zichzelf
tekenen of een foto
van zichzelf plakken.
Plak de handen vast
aan het ovaal.
Vertel ondertussen:
Jezus wil altijd en
overal bij ons zijn.
Zijn zorgende handen
zijn rondom ons.
Maar wij mogen niet
vergeten dat Hij voor
ons gestorven is
(vandaar Zijn
zorgende handen
vanuit het kruis).

Verwerking 2

