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 22 maart, staan we stil bij het thema ‘Kies je voor mij’?
Kijk eens naar het volgende plaatje:
Wat zie je hier? Ja, een weegschaal. Het is er één
waaraan je kunt zien hoeveel iets weegt: evenveel, meer
of minder. Wegen beide schalen hetzelfde, dan hangen
ze gelijk. De schaal met minder gewicht hangt hoger dan
de ander en die met meer gewicht dus lager. Dat beeld
gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als
we 'afwegen' wat we moeten doen. Je legt de voordelen
in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant
en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat
het beste is.

Inleiding
We weten het allemaal: Jezus is gekruisigd en voor onze zonden gestorven. Maar Jezus had
geen zonden, waarom is Hij dan gekruisigd? Hoe kon iemand Hem daartoe veroordelen?
Vandaag gaat het verhaal over Pilates en de rechtszaak tegen Jezus
We lezen het verhaal in Matteüs 27:11-14 en 19-26.
Bijbelverhaal
Het wordt licht. Een nieuwe dag gaat beginnen. Iedereen zal straks naar zijn werk gaan. Dan
wordt het weer druk op straat. Maar wat vreemd, er lopen nu al veel mensen door de straten.
Soldaten, nieuwsgierige mensen en één gevangene. Van alle kanten komen mensen kijken
Ze vragen aan elkaar: ‘Wat is er aan de hand? Waarom is iedereen al zo vroeg wakker? Een
gevangene? Jezus? Nee, dat kan niet. Jezus die zo prachtig over God vertelt en zieken
beter maakt? Wat heeft Hij dan gedaan dat de soldaten Hem hebben meegenomen? Iemand
zegt: we gaan naar Pilatus, de rechter. Die zal Jezus zijn verdiende straf geven.’ Ja, de
schriftgeleerden en Farizeeën hebben Jezus gevangen genomen en willen Hem ter dood
laten brengen. O, als ze dat zelf mochten beslissen hadden ze dat al lang gedaan. Maar de
Romeinen zijn de baas en daarom moet Jezus naar een Romeinse rechter, Pilatus. Die moet
het goed vinden. Pilatus hoort al die mensen komen. Hij gaat naar buiten en gaat zitten op
zijn rechtersstoel. Pilatus kent Jezus wel, hij heeft al eens met Hem gepraat. Hij begrijpt niet
waarom de schriftgeleerden zo boos op Hem zijn. Ja, Jezus praat anders over God dan zij
en daardoor voelen zij zich aangevallen. Iedereen moet doen wat zij zeggen en denken over
God. Jezus is wel anders, maar een gelovige, vriendelijke man die niemand kwaad doet.
Pilatus merkt dat deze vijanden van Jezus Hem vreselijk haten. Ze willen van Hem af,
vandaag nog. Pilatus recht zijn rug en denkt: ik ben hier de baas, ik ben de rechter. Ik ga
kijken of het volgens de regels is dat Jezus de doodstraf krijgt. Eén ding wil Pilatus weten. Is
Jezus van plan in opstand te komen tegen de Romeinse keizer? Wil Hij Jeruzalem met
geweld gaan bevrijden met al die mensen die Hem volgen en dan zelf koning worden. Dat is
wat de schriftgeleerden en Farizeeën hem vertellen. Maar is dat wel echt zo, of bedenken ze
zomaar iets? ‘Bent u de koning van de Joden?’, vraagt Pilatus. ‘U zegt het’, antwoordt Jezus.
Pilatus haalt zijn schouders op. Deze Jezus zegt dat Hij de Koning van de Joden is, maar Hij
is echt niet gevaarlijk. ‘Ik begrijp niet wat Hij verkeerd heeft gedaan hoor! En helemaal niet
waarom Hij gedood moet worden. Ik ga Hem vrijlaten. Zo zijn de regels’. Dan beginnen de
vijanden van Jezus te schreeuwen: ‘Hij moet weg! Hij vervloekt onze God! Hij stookt mensen
op tegen de keizer!‘ Pilatus weet niet wat hij er mee aan moet. Hij denkt snel na: ‘Het is bijna
Paasfeest. Dan laat hij altijd iemand vrij die in de gevangenis zit. Daar zijn de Joden altijd blij
mee. Pilatus laat Barabbas ophalen. Iedereen kent hem. Een supercrimineel. Als er nu
iemand de doodstraf verdient is hij het wel. Hij vecht en hij vermoordt mensen. Iedereen is
bang voor hem. Hij zal de mensen op het plein voor zijn paleis laten kiezen tussen Barabbas
en Jezus. Natuurlijk zullen ze voor Jezus kiezen en dan is zijn probleem opgelost. Op dat
moment komt er een knecht bij Pilatus. Hij heeft een briefje in zijn hand. ‘Van uw vrouw’, zegt
hij. Pilatus vouwt het open en leest. Intussen grijpen de Farizeeën en schriftgeleerden hun
kans! Terwijl Pilatus leest lopen zij tussen de mensen door al fluisterend: ‘Barabbas moet
vrij! Kies voor Barabbas! Barabbas! Barabbas!’ Pilatus leest: ‘Bemoei je niet meer met deze
man. Hij is goed en rechtvaardig. Ik heb over Hem gedroomd en ik ben ziek van medelijden
met Hem’. Nu weet Pilatus het niet meer: zijn vrouw heeft een droom gehad. Is dat een
boodschap uit de hemel? Zegt God dat hij als rechter moet opkomen voor Jezus? Ja,
maar… als Hij Jezus vrijlaat zullen al deze mensen boos op hem zijn, misschien wel zijn huis

aanvallen! Barabbas en Jezus staan er nog, naast elkaar. Pilatus vraagt: ‘Wie van deze
mannen zal ik vrijlaten?’ De Farizeeën beginnen: ‘Barabbas! Barabbas!’ En de andere
mensen nemen het over. De Farizeeën zullen het wel beter weten dan zij; ze zijn zo geleerd
en belangrijk. Ook zij schreeuwen: ‘We kiezen voor Barabbas, laat hem maar vrij’. Pilatus
schrikt. Zijn uitvlucht is mislukt. Jezus komt nu alleen maar vrij, als Hij tegen iedereen in gaat
en zich aan de Romeinse wetten houdt. ‘Maar wat moet ik dan met Jezus doen?’ Weer
roepen de Farizeeën en de mensen roepen mee: ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem! Weg met Hem!’
‘Maar wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? Dit klopt niet. Ik mag Jezus niet de doodstraf
geven. Het klopt niet met de regels en het klopt niet met wat ik heb gehoord.’ Maar niemand
luistert meer. Pilatus denkt aan het briefje van zijn vrouw: ‘Veroordeel Jezus niet, want Hij is
goed en eerlijk en gelovig. Probeer gewoon van Hem af te komen’. Hij wenkt een knecht en
even later wordt er een grote kom water gebracht. En zo, dat iedereen het ziet, wast Pilatus
zijn handen. Hij zegt: ‘Ik kan geen schuld vinden in deze man. Van Mij mag hij vrij komen.
Maar ik laat het aan jullie over. Je doet maar wat je zelf wilt. Maar geef mij niet de schuld van
zijn dood. Ik heb er niets meer mee te maken.’ ‘Dat is goed, geef ons de schuld maar!’ Dan
brengen de soldaten Jezus weg. Eerst geselen ze Hem. Met een leren riem met stukjes ijzer
slaan ze Jezus’ rug kapot. En daarna gaat Hij mee naar Golgota om aan het kruis te worden
gehangen. De Farizeeën en schriftgeleerden hielden zich niet aan de regels. Ze bedachten
zelf dat Jezus iets ergs had gedaan, terwijl dat niet waar was. Pilatus hield zich niet aan de
regels. Hij zag zelf dat Jezus de Romeinse wet niet had overtreden. Zijn vrouw waarschuwde
hem nog, maar hij durfde niet eerlijk te zijn en voor Jezus te kiezen. Jezus laat het allemaal
gebeuren. Hij zwijgt. Hij wordt niet boos, roept niets terug. Hij moet lijden. Dat heeft zijn
hemelse Vader Hem verteld. Hij moet de wereld verlossen van alle zonde en pijn. Dwars
door alle oneerlijkheid van mensen heen. Jezus wil de straf voor de zonde van de wereld
dragen. Als Hij daarvoor moet sterven, dan is het goed. God de Vader zal bij Hem blijven.
Dat heeft Hij beloofd!
Om te bespreken
Pilatus moet beslissen. Hij moet rechtspreken, maar hij wil niet kiezen. Hij weet dat Jezus
onschuldig is en geen verzetsstrijder. Pilatus moet aan de hand van de Romeinse wet
'wegen' wat de misdaad van Jezus is. De uitkomst is: Jezus is niet schuldig, Hij is
rechtvaardig! Pilatus zou hem vrij moeten laten. Toch schreeuwt de opgejutte menigte dat Hij
veroordeeld moet worden. Ze laten zich niet afleiden met Barabbas. Pilatus wil geen
moeilijkheden voor zichzelf. Hij wast zijn handen schoon en laat zo aan iedereen zien dat hij
er niets mee te maken wil hebben. Maar niet kiezen is ook een keuze! Hij geeft Jezus over,
doen jullie maar met Hem wat je wilt! Wat is het moeilijk om je niet mee te laten slepen als
anderen schreeuwen dat je mee moet doen, terwijl je weet dat het niet goed is. Als je dan
toch kiest voor wat eerlijk en rechtvaardig is, moet je durven te laten zien dat je staat voor
waar je in gelooft. Kies jij voor Hem?
Vragen
1. Als jij daar had gestaan, tussen al die mensen, wat had je dan gedaan? Had je mee
gejoeld, compleet opgehitst door de hogepriesters en de oudsten, of had je je misschien toch
stil gehouden? Waarom?
2. Geloof jij, dat Jezus deze gang moest gaan? Dat Hij dat moest van God? En dat Jezus
dat moest doen om jou te bevrijden van je zonde en je schuld? Wat betekent de weg die
Jezus gaat voor jou, Ook als je zegt dat je Jezus wil volgen in jouw leven?

Gebed
Bid dat we voor Jezus durven kiezen
Suggestie voor een lied
• Jezus ik wil U bedanken
• Stel mijn vertrouwen

Verwerking 1 (kleurplaat)

Verwerking 2

Verwerking 3

