Dit weekend wordt het Carnaval weer her en der in het land gevierd.
Carnaval is al een hele oude traditie en was bedoeld om nog even te mogen feesten voordat
de tijd tot Pasen, de vastentijd, kon beginnen.
Carnaval betekent: Carne Vale oftewel “zonder vlees”. Na het feest een tijdje vasten; een tijd
van soberheid.
Wij doen dat niet zo letterlijk, maar 40 dagen niet snoepen of extraatjes laten staan is ook
een vorm van vasten.
De vastentijd of veertigdagentijd begint met het verhaal van Jezus in de woestijn.
De woestijn is een saaie plek met weinig afleiding. In de woestijn heb je tijd om na te denken
over wat belangrijk is.
Jezus is in de woestijn om na te denken over welke weg hij moet gaan. Jezus droomt van een
rechtvaardige wereld en laat zich niet verleiden door macht, eer en roem.

Lees maar hoe het in de Bijbel verteld wordt door Lucas:

“Jezus zwierf rond, en kwam bij een hoge, kale berg. Hij wilde alleen zijn. Was het waar wat
de mensen zeiden, dat hij een nieuwe koning kon worden? Wat zou hij dan moeten doen?
Hij begreep wel: als je een koning bent die alles kan, dan moet je toch eerst eens wat laten
zien. Dan moet je kunnen toveren, en aan mensen laten zien dat je zomaar van stenen een
brood maakt; dat je vanaf de berg hoog kan springen; dat je de baas bent.
Dat vinden de mensen prachtig. Dan geloven ze pas in je. Dan zullen ze zeggen: Hij is het. Hem
moeten we hebben. Dan zullen de mensen je vereren. Dan zullen er rijke en machtige mensen
komen die je willen helpen. En zo wordt je de baas over de hele wereld.
Maar Jezus zei tegen zichzelf: “Nee, zo’n koning wil ik niet zijn! Als je zo machtig bent, dan
hoor je niet meer bij de gewone mensen, die niet zo sterk en niet zo rijk zijn. Als je zomaar je
eigen brood tevoorschijn kunt toveren, dan weet je niet hoe het is om honger te hebben.
Ik wil niet dat de mensen in mij geloven omdat ik sterk, machtig en rijk ben.
Ik wil dat de mensen geloven dat ik bij ze hoor.
Ik wil naar de mensen toe.”
Zo ging hij weg uit de woestijn. Hij wist nu wat hij wilde: als hij koning zou worden, zou het
anders zijn dan de mensen verwachtten van een koning.

•
•
•
•
•

Wij hebben geen woestijn in de buurt. Weet jij een plek in de buurt die er op lijkt?
Heb jij een stil plekje ergens waar je kunt nadenken/ alleen kunt zijn?
Waar droom jij van? Wat maakt je gelukkig?
Wat zou jij kunnen doen om te vasten?
Wat brengt jou in verleiding ?

Om over na te denken: Wat brengt jou in verleiding?
Nodig: tijdschriften, folders, kranten.
Staat er in deze kranten en tijdschriften iets waardoor je in verleiding
wordt gebracht?
Kun je die verleiding weerstaan?
Waarom zou je daar je best voor doen?

De komende weken bouwen wij in de kinderdienst aan een kijktafel voor de
veertigdagentijd. Je kunt thuis ook meebouwen.

Wat heb je nodig?
- een paarse placemat of lapje: paars is de liturgische kleur voor bezinning, inkeer en
ommekeer.
- een schaal gevuld met zand: zand verwijst naar de woestijn waar het volk Israël
veertig jaar lang rondtrok, zodat ze konden leren wat het betekent om het volk van
God te zijn. Daarna mochten ze pas het beloofde land binnengaan.
- zeven witte steentjes, genummerd met de cijfers 1 t/m 7: zo kun je elke week het
steentje van de week omdraaien.
- wat ranken klimop: klimop hecht zich overal aan vast: ze staat voor Gods
verbondenheid met ons en met elkaar.
- een lichtje op de tekst-onderzetter met de tekst 'om een betere wereld' (je kunt de
onderzetter zelf kleuren, of je iemand vragen om het plaatje hieronder uit te
printen).
Nu kunnen we beginnen!

Week 1: Anders omgaan met bezit

* Zet de schaal, die gevuld is met zand, op de paarse ondergrond.
* Schik wat ranken klimop langs de achterkant en zet in de ene hoek het lichtje in
een glazen houder op de onderzetter.
* Leg op de voorgrond de witte steentjes met de cijfers verborgen in het zand en
draai het eerste steentje met het cijfer '1' om. Zet in de andere hoek het symbool
van deze week: twee portemonneetjes.
Want deze week willen we anders omgaan met ons bezit.

1
Anders omgaan met wat je bezit:
je spullen, je centen, zwart op wit,
Anders kijken: wat wil God van mij,
met wie kan ik delen, wie maak ik blij?

