40 dagentijd /Vastentijd zondag 20 maart 2022
Week 4: Anders omgaan met de ander.
Hoe actueel is het deze zondag, omgaan met de ander? Vandaag tijdens de doopdienst
is het weer bevestigd: de kinderen die gedoopt zijn mogen ergens bij horen. Zij worden
welkom geheten in de familie van de kerk. We zijn blij met ze.
Het voelt fijn als je weet dat je ergens welkom bent en gastvrij wordt ontvangen.
Misschien heb je het tegenovergestelde ook wel eens meegemaakt, dat je niet helemaal
zeker wist of je ergens wel thuishoorde en of de mensen wel blij waren dat je er was.
Zou het zo voelen als je een vluchteling bent?
In het verhaal van vandaag leren de leerlingen van Jezus een belangrijke les. Jezus wil
dat alle mensen naar elkaar omzien en niemand buitensluiten.

We zetten vandaag een paar poppetjes neer die er verschillend uitzien
en we draaien de vierde steen om. Die staat voor de vraag: hoe kunnen
wij beter met elkaar omgaan?
Anders omgaan met mensen op je pad:
zie je ze echt, of als één pot nat?
Anders kijken: wie spreken me aan?
Wat ik doe voor hen, is góed gedaan.

Naar Lukas 18:15-17
Rebekka, Levi en Saartje wonen met hun vader en moeder in een dorp bij de Jordaan.
Op een dag horen ze dat Jezus in hun dorp is. Moeder heeft hen al vaak over Jezus
verteld. Maar ze hadden hem nog nooit gezien. Er zijn altijd zoveel mensen bij Jezus,
dat de kinderen niet bij hem kunnen komen. Rebekka rent naar huis, zo vlug ze kan.
‘Mama, ik heb Jezus gezien!’ roept ze. Als je meegaat kunnen we misschien dichter
bij hem komen.’ ‘Goed,’ zegt moeder, ‘laten we maar dadelijk gaan.’ Vlug veegt ze
het vuile snoetje van Levi af en slaat het zand van zijn kleren. Dan hangt ze kleine
Saartje in een doek op haar rug en daar gaan ze. ‘Trekken jullie er op uit?’ vraagt
een buurvrouw. ‘We gaan naar Jezus,’ zegt Rebekka, ‘ik heb hem gezien in het
dorp.’ ‘Dan ga ik ook mee,’ zegt de buurvrouw. ‘Wachten jullie even? Ik ben zo
klaar.’ Even later zijn de twee moeders met hun kinderen op weg.
Het is een mooie dag. Daardoor zijn er nog meer
moeders met kinderen buiten. Ze horen waar de
twee vrouwen heen gaan. ‘Dan gaan wij ook
mee,’ zeggen ze. En zo trekt de hele groep naar
het huis waar Jezus is. De grotere jongens en
meisjes zijn ongeduldig en rennen alvast vooruit.
Door een poortje lopen ze de binnenplaats op.
Ineens komen daar een paar leerlingen van Jezus
naar buiten. ‘Wat is dat? Wat moeten jullie?’
vraagt Petrus kwaad. ‘We willen Jezus zien,’ zegt
Rebekka. ‘Jezus heeft geen tijd’, zegt Petrus, ‘ga
maar gauw weer naar buiten!’ Daar begrijpen de
kinderen niets van. Moeder had hun verteld dat
Jezus veel van kinderen hield. Waarom mogen ze
nu dan niet bij hem komen? Ongeduldig wachten
ze tot hun moeders er zijn. Maar Petrus laat ook
de moeders niet door. ‘Nee,’ zegt hij, ‘dat gaat
niet! Jezus heeft wel wat anders te doen dan met
kinderen te praten.’
‘Och kom,’ zegt de moeder van Rebekka, ‘als de kinderen Jezus maar even gezien
hebben, zijn ze al tevreden. Laat ze even binnen en we gaan zo weer weg.’ ‘Dat
kennen we,’ zegt Petrus, ‘Nee, er is geen denken aan. Jezus heeft helemaal geen tijd.’
De moeders beginnen te mopperen. Petrus gaat midden in de deur staan. ‘Maak dat
je weg komt,’ zegt hij kwaad, ‘we laten niemand door.’ ‘We gaan niet weg, voordat
onze kinderen Jezus gezien hebben,’ zeggen de moeders, Een paar jongens proberen
tussen de benen van de leerlingen door naar binnen te glippen. Nu wordt Petrus écht
kwaad. Zo kwaad dat Jezus hem binnen hoort. Hij komt naar buiten om te zien wat
er is. Hij bekijkt zijn leerlingen en schudt zijn hoofd. ‘Ik dacht dat jullie wijzer
waren,’ zegt hij, ‘waarom houden jullie die kinderen tegen? Laat ze toch bij mij
komen, want ik houd heel veel van hen.’ De leerlingen zwijgen. De kinderen lopen

allemaal tegelijk naar Jezus. Ze dringen zich om hem heen en trekken aan zijn kleed.
Ze lachen en juichen. En Jezus? Hij pakt de kinderen op. En praat met hen. ‘Hoe
heet je?’ vraagt hij aan Rebekka. ‘Rebekka,’ zegt ze, ‘en dat is mijn broertje Levi.
En mijn zusje Saartje is daar bij mama.’ Jezus pakt Levi op en tilt hem hoog de lucht
in. Dan nemen de kinderen elkaar bij de hand en maken een grote kring. Ze zingen
tot ze niet meer kunnen. Dan moeten ze weer naar huis. Als ze allemaal weg zijn,
roept Jezus zijn leerlingen bij zich. ‘Hebben jullie die kinderen bezig gezien? Wel,
zo moeten jullie ook proberen te zijn,’ zegt hij, ‘als je het Rijk van God wilt
binnengaan.’
Voelen jullie je hier welkom
in de kerk?
Is deze kerkdeur gastvrij?
Wat betekent gastvrij voor
jou?
Zouden vluchtelingen hier
een plekje kunnen krijgen?
Zou je iets willen doen voor
vluchtelingen, bijvoorbeeld
uit Oekraïne?

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel mensen op de vlucht. Ook wij kunnen helpen en
omzien naar hen. Hoe wil jij je steentje bijdragen?

Samen bidden voor Oekraïne:
God van vrede,
wij kunnen ons nauwelijks voorstellen
hoe het voelt als het plotseling oorlog is,
maar we zien het op TV:
kinderen die pas nog buiten speelden
zitten nu in schuilkelders
of zijn op de vlucht naar een vreemd land
met alleen hun favoriete knuffel in hun hand.
Mannen en vrouwen die pas nog naar hun werk gingen
en naar de supermarkt
hebben nu honger en zijn nu bang.
We bidden, God, om vrede.
Geweld maakt alleen maar kapot.
We bidden, God, voor wie macht hebben:
geef hun moed om het goede te doen.
We bidden, God, dat er weer liefde mag komen
op de plekken waar nu geen liefde is.
Amen.

GODS NIEUWE WERELD
Jezus vertelt de mensen vaak over Gods
nieuwe wereld. In het Grieks staat er ‘het
koninkrijk van God’ of ‘het koninkrijk van
de hemel’. In de nieuwe wereld is God
koning: alles is dan zoals hij het bedoeld
heeft. God zorgt ervoor dat die nieuwe
wereld er komt, maar we kunnen er nu ook
al iets van zien. Bijvoorbeeld als we goed
zijn voor elkaar, in vrede met elkaar leven
en aandacht hebben voor mensen die niet
belangrijk lijken.
Je ziet hier acht rijen met 25 letters. In
iedere rij ontbreekt een letter van het
alfabet. - Schrijf de ontbrekende letter in
het vierkantje erachter.
Zet de letters uit de vierkantjes in de juiste
volgorde en je vindt het woord dat vandaag
heel belangrijk is .

