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 5 april, staan we stil bij het thema ‘Heb je nog hoop voor Mij’?

Het symbool vandaag is de grote steen voor het graf.
Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander
mens. En toch... in het sterven en begraven maakt God
alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden
zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën
willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij
te geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben
wij nog hoop voor Jezus?

Inleiding
Vandaag horen het tweede deel van de kruisiging van Jezus en Zijn dood.
Jezus sterft na nog drie uur in het duister te hebben geworsteld met zijn geloof. Hij voelt zich
alleen, verlaten door zijn Vader. Na het lijden volgt het sterven en de dood. De
gebeurtenissen rondom dat sterven eisen vaak de aandacht op. De duisternis, het sterven,
maar daarbij het scheuren van het voorhangsel, een hoofdman die gelooft dat Jezus Gods
Zoon was en tenslotte de begrafenis in het graf van Jozef van Arimatea.
In de voorgaande weken hebben we de dood van Jezus zien aankomen. Maar het is niet het
einde als van een ander mens. Dat de hoofdman Hem Gods Zoon noemt en de Farizeeën
het nodig vinden zijn graf te laten bewaken geeft hoop. Hoop dat wat Jezus zelf zei waar is.
Hij zal opstaan. In het sterven en begraven maakt God alles heel.
We lezen het verhaal in Matteüs 27:45-56 en 62-66
Bijbelverhaal
Jezus hangt aan het kruis, al een hele dag. Hij is gemarteld, bespot en gehoond. Zijn
leerlingen en volgelingen staan erbij en kijken ernaar. Er is niets wat ze voor Jezus kunnen
doen om Hem te helpen. Ze voelen zich machteloos, krachteloos en verdrietig. Vanaf het
zesde uur wordt het opeens aardedonker. De mensen stoten verbaasde kreten uit: ‘Hoe kan
dat? Van het ene op het andere moment, alsof er een lichtknop wordt uitgedaan, een kaars
wordt uitgeblazen, donker is het overal. Drie lange uren blijft het donker. Wanneer het rond
het negende uur is en al drie uren donker, begint Jezus te roepen met een harde stem. Hij
roept het uit: ‘Eli, Eli, lama sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U
Mij verlaten?’ Sommige mensen die erbij staan zeggen: ‘Hij roept naar de profeet Elia’ Een
van de mannen die bij het kruis staan snelt naar voren, pakt een lange rietstok met daarop
een spons met zure wijn erin en geeft Jezus te drinken. Maar anderen die erbij staan
zeggen: ‘Houd daarmee op, geef Hem geen drinken meer, laten we kijken of Elia echt komt
om Jezus van het kruis te verlossen’ .
Jezus roept nog een keer met harde stem. En dan zakt zijn hoofd naar beneden. Jezus is
gestorven. Hij is er niet meer. Op datzelfde moment scheurt het voorhangsel, het grote
gordijn dat in de tempel hangt, voor het Heilige der Heilige, de kamer waar de Ark staat, in
tweeën. De aarde beeft en de rotsen scheuren. Graven worden geopend en veel doden die
gestorven waren, staan op uit hun graf.
De Romeinse hoofdman over honderd soldaten, die Jezus moest bewaken met zijn soldaten,
kijkt vol ontzag en angst naar wat er allemaal gebeurt op het moment dat Jezus sterft en hij
zegt: Werkelijk, dit was Gods Zoon!’ Veel vrouwen, volgelingen van Jezus hebben alles zien
gebeuren vanaf korte afstand. Ze vallen elkaar in de armen en huilen bittere tranen om de
dood van Jezus. Alles is voorbij. De leerlingen en volgelingen van Jezus blijven verdrietig en
teleurgesteld achter. Als het avond wordt gaat Jozef van Arimatea, een rijke volgeling van
Jezus, naar Pilatus toe. Hij vraagt hem: ‘Mag ik het lichaam van Jezus meenemen? Ik heb
een rotsgraf laten uithakken hier niet ver vandaan. Eigenlijk had ik dat graf voor mijzelf
gemaakt, maar nu zou ik daar Jezus graag in willen begraven’ Pilatus vindt dat goed. Jozef
mag het lichaam van Jezus meenemen. Jozef wikkelt het dode lichaam van Jezus in zuiver
fijne linnen doeken. Daarna wordt Jezus voorzichtig op de bank in het rotsgraf gelegd. Voor
de opening van de rots wordt een grote, zware, ronde steen gerold. Zo beschermen ze het
lichaam tegen wilde dieren. Maria Magdalena en een andere vrouw die Maria heet blijven
tegenover het graf zitten. Ze huilen en houden elkaars hand vast. Dit was het laatste wat ze

nog voor hun Heer en Heiland Jezus hebben kunnen doen. Als het donker wordt vertrekken
ook zij en het rotsgraf blijft onbewaakt achter.
De volgende dag bedenken de Joodse leiders zich dat ook, dat het rotsgraf daar onbewaakt
is achtergebleven. De Joodse leiders zijn bezorgd. Heeft Jezus niet steeds keer op keer
gezegd, dat Hij na drie dagen weer uit de dood zou opstaan? De Joodse leiders gaan naar
Pilatus en leggen het probleem aan hem voor. ‘Deze man heeft gezegd dat Hij na drie dagen
weer uit de dood zal opstaan. Straks komen zijn leerlingen nog en nemen het lichaam uit het
graf. Dan zullen ze tegen de mensen zeggen dat Jezus is opgestaan’ Pilatus antwoordt:’
Jullie kunnen bewaking krijgen, ik zal het graf laten verzegelen met mijn zegel en laat
soldaten de wacht houden, dan zal er niets met het lichaam van Jezus kunnen gebeuren’
Opgelucht halen de Joodse leiders adem. Mooi, nu kunnen de leerlingen van Jezus het
lichaam niet zomaar stiekem weghalen en daarmee dan beweren dat Jezus is opgestaan uit
de dood. Het graf wordt verzegeld met het zegel van Pilatus en de bewakers zullen er wel
voor zorgen dat er niemand te dicht bij het graf van Jezus kan komen. Alles is over en uit,
klaar…… dit was het einde van Jezus….of toch niet?
Afsluiting
De Joodse leiders denken dat het over is. Ze hebben ervoor gezorgd dat niemand meer
achter Jezus aan kan lopen, Hij is er niet meer. De volgelingen van Jezus denken ook dat
het over is. Niemand denkt aan de mogelijkheid van een opstanding. Ook al heeft Jezus daar
vaak genoeg over gesproken tegen hen. Iedereen wacht vol spanning af. Het is over…..maar
is het echt over? Wij mogen al weten dat de dood niet het einde is voor Jezus. Hij zal de
dood overwinnen en daardoor ook de weg voor ons vrijmaken. Want wij mogen weten dat de
dood niet meer het laatste woord heeft. Over drie dagen mag het Pasen zijn. Jezus zal
opstaan uit de dood. Hij is de overwinnaar! Duizend duizendmaal o Heer zij U daarvoor dank
en eer!
Vragen
• Waarom moest Jezus sterven? En wat vind jij daarvan?
Gebed
• Dank God dat Hij sterker is dan de dood en dat er redding voor ons is gekomen
doordat Jezus is gestorven.
• Bid dat we hoop mogen houden dat God alles in Zijn hand heeft, juist ook in deze tijd.
Suggestie voor een lied
• Jezus leven van ons leven
• Welk een vriend is onze Jezus
• Vader in de hemel
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