
Lees Mattheus 26:36-44
Jezus is alleen in het hof van Getsemane. Hij is bang en 
eenzaam en ziet op tegen wat er gaat gebeuren. 
Hij vraagt God om de beker aan Hem voorbij te laten 
gaan, maar is ondanks zijn angst toch bereid om Gods 
wil te doen.

Je hebt nodig: glas water, sojasaus, mosterd, tomatenketchup, sap/cola,
sambal, melk.

Pak een groot glas en vul dat met water. Zet het 
voor iedereen neer op tafel. Dit is de beker waar Jezus 
het over heeft. Wie durft deze leeg te drinken?? Neem 
maar een slokje. 
De inhoud van de beker van Jezus, was alleen heel 
anders. Hij was namelijk gevuld met haat (doe een drupje 
sojasaus bij het water), pijn (drupje tomatenketchup), 
ziekte (drupje sap/cola), leugens (drupje sambal), bedrog 
(drupje mosterd), schaamte (drupje melk) en nog veel meer 
zonden en troep,  
Roer nu de inhoud van de beker door elkaar: ‘Wie wil 
deze beker leegdrinken??’ 
Daar zal wat langer over nagedacht moeten worden, 
want het is nu echt smerig!

Toch deed Jezus het uit liefde voor ons.
  Dank samen God hiervoor.

Woensdag
Lees Efeziërs 5:2 
Jezus gaf zichzelf uit liefde voor ons, en daagt ons 
uit dit ook te doen. Wat kun jij van jezelf weggeven?? 
Hoe deel jij liefde uit ??

Beddenk welke persoon om jou heen wel wat liefde kan 
gebruiken in deze tijd. Juist nu zijn er best wel veel 
mensen die eenzaam zijn, omdat ze binnen moeten blijven.
Maak een mooie tekening of kaart. Schrijf daarop 
een compliment of bemoedigende woorden. 
Of maak een hartjesslinger of hartjesconfetti 
in een zakje met een kaartje erbij. Leg dit dan bij 
iemand voor de deur of gooi het door de 
brievenbus.

Wat mag Liefde geven jou kosten? Bij Jezus koste het 
alles: HIj gaf Zijn leven !

   Koop van jouw zakgeld een bosje tulpen, of zoek uit 
jouw speelgoed iets moois uit waarmee je jouw vriendje 
of buurmeisje in deze tijd blij kan maken. Leg dit voor 
de deur met een lief kaartje erbij en verras de ander.
Of vraag iemand die eenzaam is met jou (online) bingo te 
doen, skype met deze persoon of geef een tuinconcert 
voor het raam. 

Dinsdag
Lees Marcus 11:15-17 het verhaal van de tempelreiniging.  
Waarom wordt Jezus hier eigenlijk zo boos? Jezus wil 
graag dat het huis van God, de tempel, een plek is waar 
je God kunt ontmoeten zonder dat je daarin gestoord 
of verhinderd wordt door andere dingen. 
Jezus laat hier eigenlijk al een beetje zien waarom Hij 
naar deze wereld gekomen is:
Hij veegt alles wat niet bij God hoort (verkeerde dingen) 
weg, zodat er ruimte komt voor God en nieuwe dingen. 
 
Jezus kwam om ons hart schoon te wassen en
op te ruimen (lees vrij te maken van verkeerde
dingen), zodat er weer ruimte komt voor God om
heel dichtbij ons te zijn. Kijk maar eens naar het 
volgende proefje.

Je Hebt nodig: een glas water, inkt of kleurstof en bleek.

Pak het glas water en vertel dat God elk mens een mooi
schoon hart heeft gegeven. Maar door de verkeerde dingen 
die we doen of zeggen of verkeerde keuzes die we maken, 
komt hier elke keer viezigheid (een druppeltje inkt) in. 
noem een paar concrete voorbeelden en doe bij elk 
voorbeeld een druppeltje inkt in het glas. Zo is ons hart
onrein geworden. Denk je dat je dit nu nog schoon krijgt?
Het mooie is dat Jezus gekomen is om ons hart weer rein te 
maken, kijk maar wat er door zijn bloed is gebeurd. Gooi nu 
een druppeltje bleek in het water en kijk wat er gebeurt. 
De inkt trekt weg (misschien moet je een beetje roeren).

   Misschien kun jij nu ook wel symbolisch helpen
met schoonmaken. Maak bijvoorbeeld een wandeling,
neem een vuilniszak en evt. handschoenen mee en 
ruim alle troep op die je tegenkomt. Of help mama
of papa bij een schoonmaakklusje in het huis.

Maandag
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Lees Johannes 13: 1-17 De Voetwassing 
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en laat daarmee 
zien dat hij gekomen is om te dienen. Het wassen van de 
voeten was in die tijd vaak het werk van een slaaf. Dus
wat Jezus hier doet is heel ongebruikelijk. Hij laat zien dat
hij de minste wil zijn en dient zijn leerlingen.

Pak een handdoek en maak een teiltje water klaar. Doe er
evt. lekkere douchegel o.i.d. in. Volg nu Jezus voorbeeld en
was om de beurt bij iemand uit jouw gezin de voeten.
Laat iedereen aan de beurt komen.
Hoe vond je het om dit te doen? En wat vond je ervan dat
iemand anders dit bij jou deed??

Hierna hield Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal.

  Gebruik vanavond eens op een andere manier de maaltijd. 
Doe het zoals ze in de tijd van Jezus deden.
Leg een groot (picknick)kleed op de grond, Zet hier de
borden en het eten op.  Neem met elkaar (liggend) plaats 
rondom het kleed en eet met je handen samen de maailtijd op.
Geniet van dit bijzondere moment!

Lees Marcus 14:17-25 Het laatste avondmaal
Jezus neemt het brood, spreekt een zegengebed uit en deelt
het uit, als teken van zijn Lichaam dat gebroken zal 
worden. Ook neemt hij de wijn, spreekt een dankgebed uit
en geeft de beker aan zijn leerlingen als teken van zijn
bloed dat voor ons verggoten zal worden.

In 1 Korinthiërs 11: 24&25 staat dat we dit telkens opnieuw
mogen doen zodat we blijven denken aan wat Jezus voor
ons heeft gedaan.
Daarom wordt in veel kerken het avondmaal gevierd.
Weet jij hoe dit gebeurd? Praat hier samen over, praat
over ieders ervaringen rondom het avondmaal.
Eventueel kun je als gezin ook samen avondmaal vieren.

Jezus wordt gevangen genomen en sterft voor ons aan het 
kruis.

  Zoek buiten samen twee takken of planken en maak
hier een kruis van. jezus stierf aan het kruis, voor onze 
zonden. Wij mogen alle dingen waar we spijt van hebben 
aan de voet van het kruis leggen. Ook voor deze dingen
is Jezus aan het kruis gestorven. 
Laat iedereen op briefjjes dingen schirijven die niet goed 
waren en waar hij/zij spijt van heeft. 
Leg ze neer bij het kruis. Dank samen God voor zijn offer,
vergeving en genade. Pak vervolgens de briefjes en scheur
ze in stukken. Vergeven=vergeten.
 

Donderdag Vrijdag Zaterdag
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Lees Lucas 23:46-56
Jezus is gestorven aan het kruis, zijn lichaam wordt naar
een graf gebracht. Een grote steen wordt voor de opening 
gerold. treurig gaan zijn leerlingen naar huis, om zich voor 
te bereiden op de sabbat, de rustdag.

het is stil, Jezus ligt in het graf, alles lijkt voorbij, over
en uit. Wij weten wat er hierna gaat komen. maar zijn 
Leerlingen denken waarschijnlijk dat dit het einde is, 
ondanks de dingen die jezus hen heeft verteld.

Het lijkt een beetje op de overgang van winter naar
lente. Als je dan naar de natuur om je heen kijkt is 
alles kaal, saai en lijken alle planten en bloemen dood.
Maar intussen is er onder de grond volop leven. Alle 
planten en bloemen zijn zich in de aarde alweer aan het
voorbereiden om straks te kunnen groeien en bloeien.
En ineens als uit het niets, beginnen de eerste groene
sprietjes te groeien, het teken van nieuw leven.
Deze dag zijn we stil, maar in die stilte kijken we uit
naar het nieuwe leven wat Jezus brengt.

  maak een ‘stiltewandeling’, sta hierbij stil bij al het
nieuwe leven dat je onderweg tegenkomt; knoppen in de
bomen, bloemen die gaan groeien, een eend met kuikentjes.
verwonder je om al het moois dat God heeft gemaakt en 
dank God hiervoor.
of plant zaadjes of bolletjes, stop nieuw leven in de 
grond en wachtaf wat er gaat gebeuren.



Lees Lucas 24:1-48
Jezus leeft, hij is opgestaan! De vrouwen gaan op weg
naar het graf, maar vinden daar een leeg graf. Bij het
graf wordt aan hen verteld dat Jezus weer leeft, wat 
zullen ze gedacht hebben? de andere leerlingen geloven 
er helemaal niets van en noemen het zelfs kletspraat!
Uiteindelijk verschijnt jezus aan zijn leerlingen, wat 
zijn ze blij: jezus leeft echt!
Reden voor een feestje denk ik zo! 
Jezus heeft precies gedaan waarover al geschreven was in 
het oude testament: Hij kwam om te lijden en sterven, 
maar stond na 3 dagen op uit de dood, zodat wij tot 
inkeer mogen komen en onze zonden vergeven worden. 
(vers 46-48) 

Wow, wat gaaf en bijzonder! Maak van deze dag een 
feestdag1 
  Ga samen aan tafel voor een paaslunch of paasbrunch,
lees samen nog eens het verhaal uit de (kinder)bijbel, zing,
dank, bid, maak een slinger en doe dit alles om te (ge)denken
wat Jezus in Zijn liefde voor ons heeft gedaan!

Zondag
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