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Hallo allemaal,
Vandaag lezen we voor de laatste keer een stukje uit Jezus’ afscheidswoorden
aan zijn leerlingen.
Het centrale thema in de tekst van vandaag is liefde: Jezus’ liefde voor de
leerlingen, Gods liefde voor Jezus, en de liefde die Jezus op zijn beurt van de
leerlingen vraagt.
‘Houd van elkaar’ – met die woorden vat Jezus zijn onderwijs aan de leerlingen
samen.
Vandaag mag je het vijfde plaatje op de poster openmaken.

Jezus zei: ‘Ik noem jullie niet langer dienaren, maar vrienden.’
Johannes 15:15A

Jullie zijn mijn vrienden!
Bij Johannes 15: 9-17

Het is de avond voor het Paasfeest begint, en Jezus is met zijn vrienden
aan het eten en aan het praten. Jezus weet dat het nog maar kort zal
duren voor Hij gevangengenomen zal worden. En dus vertelt Hij zijn
vrienden nog één keer alles wat ze moeten onthouden. ‘Ik heb jullie al
veel verteld,’ zegt Hij. ‘Dat jullie goed voor elkaar moeten zorgen, net
zoals Ik dat voor jullie heb gedaan. Dat liet Ik zien toen Ik jullie voeten
waste. Ik heb jullie verteld dat Ik naar mijn Vader ga om een plek voor jullie klaar te maken. En Ik heb
jullie ook verteld dat jullie niet alleen zullen achterblijven, maar dat mijn Vader iemand anders naar
jullie toe zal sturen die jullie gaat helpen: de heilige Geest.
Lieve vrienden, Ik wil jullie nog één ding vertellen. Een vader houdt heel veel van zijn kind. Dat weten
jullie wel, hè? Mijn Vader in de hemel is ook zo. Hij houdt meer van Mij dan van wie dan ook. Nou,
zoveel houd Ik ook van jullie. Als mijn Vader iets aan Me vraagt, dan doe Ik dat natuurlijk graag. Want
Ik houd zoveel van Hem! Ik word er blij van als Ik iets voor Hem kan doen. Ik voel me gelukkig als Ik
kan doen wat Hij vraagt. Houden jullie ook van Mij?’ Jezus kijkt de kring rond. Zijn vrienden knikken.
‘Ja,’ zegt Petrus. ‘Wij houden van U, Jezus.’ ‘Heel veel!’ zegt Johannes. ‘Fijn,’ zegt Jezus. ‘Als jullie
doen wat Ik van jullie vraag, worden jullie net zo gelukkig als Ik.’
Het is even stil. Petrus krabt in zijn baard. ‘Maar wat moeten we dan precies doen?’ vraagt hij. ‘Wat
vraagt U dan van ons, Jezus? Als we weten wat het is, gaan we meteen aan de slag!’ Jezus glimlacht.
‘Eigenlijk weten jullie het al, want het staat ook in de heilige boeken. Wat Ik van jullie vraag is: houd
van elkaar. Houd van elkaar, net zoals Ik van jullie houd. Weten jullie hoe je kunt merken dat iemand
écht van je houdt?’ De vrienden van Jezus hoeven niet lang na te denken. Hoe weet je dat iemand
echt van je houdt? ‘Als hij je eten geeft!’ zegt Johannes. ‘Of als hij je zomaar de hele nacht helpt met
vis vangen,’ zegt Petrus. En hij glimlacht naar Johannes. Want die heeft hem vaak geholpen bij het
vissen. Johannes is een echte vriend. Levi weet ook een voorbeeld. ‘Als je geen geld hebt om eten te
kopen, en iemand komt naar je toe om je geld te geven.’ Jezus knikt. ‘Dat is waar. Mensen die van
elkaar houden hebben alles voor elkaar over. Sommige mensen geven zelfs hun leven om iemand te
redden van wie ze heel veel houden.’ Levi knijpt zijn ogen een beetje dicht. Hij begrijpt het niet
helemaal. ‘Bedoelt U dat ze dan doodgaan?’ vraagt hij. Hij kijkt een beetje ongerust. ‘Ja,’ zegt Jezus.
‘Soms wel. Heel soms is er een vriend die zelfs zijn leven voor je overheeft.’ ‘U bent de baas,’ zegt
Petrus. ‘Als U wilt dat ik voor U vecht, dan doe ik dat. Zelfs als het heel gevaarlijk is! Ik heb mijn leven
voor U over.’
‘Nee,’ zegt Jezus, ‘Ik ben niet jullie baas. Ik ben jullie vriend. Als jullie vriend vraag Ik aan jullie: doe
overal in de wereld goede dingen. Zo kunnen jullie de mensen laten zien hoeveel God van hen houdt.
Dat kan misschien soms gevaarlijk zijn. Maar als jullie echt mijn vrienden zijn, dan doen jullie dat
toch. En je hoeft niet bang te zijn. Want je bent niet alleen. God is bij je, en Hij zal jullie helpen. Hij zal
ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt. Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.’

Leraar en leerling
De leerlingen noemen Jezus vaak
‘meester’. Daarmee bedoelen ze dat Hij
hun leraar is. In de tijd van Jezus waren
er meer leraren die veel over de joodse
heilige boeken wisten. Zo’n leraar noem
je ‘rabbi’. Hoe meer leerlingen een rabbi
had, hoe belangrijker hij was. De
leerlingen volgden hun rabbi overal en
probeerden hem in alles na te doen.

Jezus houdt van zijn vrienden
Jezus is met zijn vrienden verbonden in liefde. Dit kun je zichtbaar maken met deze knutsel.
Wat heb je nodig?
- een rood vel stevig A4-papier (of een wit vel papier en een rode stift/potlood/verf)
- een potlood
- een schaar
Aan de slag:
- Vouwen je vel papier in de breedte dubbel.
- Leg je hand met gespreide vingers op het vel, waarbij je het topje van je duim en je wijsvinger tegen
de vouwlijn plaatsen. De duim is licht gebogen. Als het goed is, vormt de ruimte tussen je duim en
je wijsvinger de vorm van een omgekeerd half hart.
- Teken met het potlood de omtrek van je hand op het papier.
- Houd het vel papier nog steeds dubbelgevouwen. Knip nu de hand uit.
LET OP: Zorg ervoor dat het stukje waar de duim en de wijsvinger de vouwlijn raken niet wordt
doorgeknipt.
- Vouw je papier uit: er zijn nu twee handen die aan elkaar zijn verbonden met een hart.
- Schrijf op de ene hand de naam Jezus en op de andere hand je eigen naam.

Een kruis vol liefde
Het grootste bewijs van liefde is dat Jezus wil sterven voor zijn vrienden.
Maak een 3D-kruis. Het kruis herinnert aan de liefde van Jezus.
Wat heb je nodig?
- de bouwplaat van het kruis (zie volgende bladzijde)
- een schaar
- kleurpotloden
- lijmstiften
Aan de slag:
- Knip de bouwplaat van het kruis uit.
- Versier het met tekeningen of woorden die je nog kan herinneren van de afgelopen zondagen.
- Vouw alle stippellijntjes om.
- Doe lijm op de plakranden en plak de randjes vast op de aangegeven plekken.

Jezus laat zijn liefde zien
Jezus levert het grootste bewijs van liefde: Hij sterft voor zijn vrienden.
Wat die liefde nog meer betekent, lees je als je de rebus hebt opgelost.

Oplossing:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oplossing: Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de
liefde blijf je altijd volhouden (1 Korinthiërs 13:7).

Goede God,
Stap voor stap gaan wij op weg naar Pasen.
In deze weken horen we over Jezus die steeds een voetafdruk van
Zichzelf achterlaat op de wereld.
In elke voetafdruk ontdekken we hoe groot uw liefde voor ons is.
Vandaag horen we hoeveel Jezus van zijn leerlingen houdt.
Jezus noemt zijn leerlingen vrienden.
Jezus heeft zijn vrienden alles verteld over de liefde van God.
Die liefde mogen zij aan elkaar doorgeven.
Jezus’ liefde is zó groot dat Hij voor hen wil sterven.
Dank U wel voor die liefde.
Dank U wel dat U alles voor ons over hebt.
Amen.

Volgende week: Jezus wast de voeten van de leerlingen

Beste lezers van de Kinderzondagsbrief,
We maken nu al bijna een jaar de kinderzondagsbrief, omdat we de kinderen nu (bijna) niet
kunnen ontmoeten in de kerk.
Wij willen graag horen van de kinderen maar ook van de volwassenen wat jullie van de
Kinderzondagsbrief vinden. Wat vind je leuk, of mis je juist nog iets?
We zouden het dan ook heel fijn vinden als je even de tijd neemt om via de onderstaande link
een enquête in te vullen.
De enquête is volledig anoniem, dus niemand kan zien welke antwoorden en/of opmerkingen je
geeft.
Zijn er meerdere personen binnen je familie die het lezen, dan kunnen ook zij de enquête
invullen. Hoe meer antwoorden, hoe beter!
https://forms.gle/K2XLNhorK9HRGGEm7
Alvast bedankt!
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