Kinderdienst Lukas 10: “Wie heb jij lief?” -6-3-2016
Orde van dienst:
Welkom (door….)
Sing-in: “Breng ons samen” – Sela
“Van A tot Z”
“Hij alleen”.
Votum en zegengroet – Sela
Inleiding: ‘Wie heb je lief?’.
zingen: “Heer, wijs mij uw weg”- Opw. 687
Gebed (door AAK)
De weg naar Jericho. (Door AAK adhv een paar plaatjes)
Lezen: Lukas 10: 25-37 (uit Bijbel in gewone taal.)
Uit de diepte: PvN 130
Preek(-je)
Zingen: “Diep diep diep als de zee”.
Kinderliedje op de wet. (Na een paar woorden uitleg.)
Psalm 119: 64
Gebed (door AAK en een paar kinderen)
Collecte (Luisterlied) “Who am I”-Casting Crowns
Opw. voor kids: “Psalm 8”: ‘Heer onze Heer”.
Zegen: Opw. voor kids 185
---------------------Inleiding: Wie heb jij lief?
Nou, zeg het maar: wie heb jij lief?
Je moeder?
Je vader?
Je opa en oma?
Je broertje? Ja? Ook als hij je pest?
Vind je vooral je vriendin leuk of ook dat vervelende meisje in je klas, dat vaak zo gemeen doet.
Doe jij dan ook gemeen? Of doe je vriendelijk tegen haar? Help je haar met haar huiswerk? Heb je
haar lief?
Of die jongen uit Marokko?
Of denk eens aan al de vluchtelingen. Die zie je vast vaak op TV.
Vluchtelingen in Griekenland.
Of als ze in Nederland komen……
Kun je die liefhebben?
---------------Jericho:
-De weg van Jeruzalem naar Jericho is een eenzame weg door de bergen.
-Jeruzalem ligt op bergen. Jericho in het Jordaandal.
-Bloedweg.
-Sommige priesters woonden in Jericho. Lekker dichtbij. Niet in dat drukke Jeruzalem. Dicht bij de
rivier de Jordaan.
------------------

Preek:
Inl. Brand! Brand!
Dia 23
Er staat een huis in brand! Veel rook. En de vlammen slaan al naar buiten.
Er komen mensen kijken. De brandweer wordt gebeld.
Ook de buurman komt naar buiten.
Hij weet, dat zijn oude buurvrouw nog in dat huis is.
Hij kent haar wel. Hij woont al jaren naast haar. Soms hebben ze even een praatje.
Maar hij durft niet naar binnen te gaan om te kijken. Om haar misschien te helpen.
Er is al zoveel rook en vuur.
Hij durft niet.
Hij zegt tegen de mensen: Er is nog een vrouw in het huis!”.
Maar niemand durft naar binnen te gaan. “We kunnen beter wachten op de brandweer”.
En dan! Kijk eens! Er loopt een jongen uit het groepje mensen naar het huis toe. Hij gaat
naar binnen! Door de rook. Door de vlammen.
En even later komt hij naar buiten. Met de vrouw op zijn rug.
Ze is wit. Hoest door de rook. Ze heeft brandwonden. Haar haar is verschroeid.
Maar: ze leeft!
Dan komt de brandweer. En de politie.
Ze brengen de vrouw naar het ziekenhuis.
Maar die jongen?
Wie is dat?
Hoe durfde hij dat?
De politie vraagt naar hem.
De mensen wijzen hem aan: hij zit op een muurtje aan de overkant. Hij heeft een gat in zijn
hoofd: hij heeft een brandende balk op zijn hoofd gekregen. Hij heeft brandwonden.
Wie is het?
Het is Mohammed. Uit Marokko. Hij woont wat verderop in de straat. Hij kende die vrouw
niet eens.
Maar hij durfde door het vuur heen te gaan en haar te redden.
Vraag aan jullie: wie was nu voor die vrouw de naaste?
De buurman, die naast haar woont? De mensen, die kwamen kijken? Nee, dat was
Mohammed.
Wie is je naaste?
Dia 24
Wie toon jij liefde?
Daar gaat die gelijkenis over van Jezus.
Over een man onderweg van Jeruzalem naar Jericho.
Hij had goede zaken gedaan in Jeruzalem en nu ging hij met zijn verdiende geld naar huis.
Wat zou zijn vrouw blij zijn. Hij had koeken gekocht voor de kinderen. Het werd feest!
Maar wat gebeurt er?
Hij wordt overvallen!
De rovers hadden hem al zien komen. Met zijn geldbuidel. Ze grijpen hem. Ze mishandelen
hem. Pakken zijn geld af en lopen hard weg. En de man laten ze bloedend achter. Bijna dood.
Als hij niet snel geholpen wordt….
Maar, gelukkig! Daar komt een priester aanlopen. Die zal helpen! Dat is een man van de wet.

Maar, nee, kijk eens: hij loopt er omheen en loopt snel verder! Wat ís dit!
O, maar, kijk!, daar komt gelukkig een leviet. Die helpt bij de offers. Hij is een man van God.
Hij zal zeker helpen. Maar, nee!, hij loopt ook voorbij. Wat nu!
Die man ligt bloedend op de weg. Hij kermt van de pijn.
Wat nu!
Maar, kijk, er komt nog iemand aan. Op een ezel. Zou die er ook omheen lopen?
Ja, ik denk het wel. Want het is geen jood. Het is een Samaritaan.
Hij woont in Samaria.
Daar moet ik iets over vertellen.
Kijk hier zie je een kaartje: dit is Israël.
Dia25
Hier ligt Jeruzalem. Hier ligt Jericho.
Die steden liggen in de provincie Judea. In het zuiden. Bethlehem lag ook in Judea.
Helemaal in het noorden ligt de provincie Galilea. Daar liggen de dorpen Kapernaum en
Nazareth.
En daartussenin, tussen Judea en Galilea ligt de provincie Samaria.
Met de hoofdstad Samaria.
Alleen: daar was wat mee.
Die mensen in Samaria waren een beetje rare mensen.
Tenminste, dat vonden de joden.
Ze waren een beetje jood en een beetje heiden. Ze hadden hun eigen geloof. Hun eigen
tempel in Samaria. Ze gingen nooit naar Jeruzalem. Ze hadden ook een beetje hun eigen taal.
Hun eigen bijbel.
En in de loop van de jaren hadden joden en Samaritanen een hekel aan elkaar gekregen.
Ze waren elkaar gaan haten zelfs. Vijanden.
Zoals in Nederland sommige mensen ook een hekel hebben aan buitenlanders. Aan
Marokkanen en Turken en zo. Aan vluchtelingen. “Laat ze in hun eigen land blijven”, roepen
ze, “geen AZC in onze stad!”. En ze hangen zelfs varkens aan bomen!
En nu komt er een Samaritaan bij die joodse man, die daar bloedend op de grond ligt. Dia 26
Wat zou die doen? Ja, die loopt er natuurlijk zeker omheen!
Hij gaat geen joodse man helpen! Echt niet!
Die zal denken: “Ja, jongen, eigen schuld. Moet je maar niet met je geldbuidel over deze
eenzame weg naar Jericho lopen. Je vraagt er dan zelf om! Daar heb ik geen medelijden
mee, hoor!”.
Maar, dat denkt hij helemaal niet!
Hij blijft staan. Stapt van zijn ezel af.
En dat was natuurlijk heel gevaarlijk: als die rovers nog in de buurt zijn, zullen ze hem ook
beroven en mishandelen. En toch: hij stapt af!
Hij maakt de wonden schoon. Met olie en wijn. Hij tilt hem op zijn ezel. Hij brengt hem
helemaal naar een herberg. Betaalt voor hem. En niet voor één dag, maar voor een paar
dagen. En als het nodig is nog meer.
Wat doet hij veel voor hem! Wat is die Samaritaan goed!
Wat een liefde.
En dan komt de vraag van Jezus: “Wie is nu de naaste voor die gewonde man geweest?”.

Ja, dat is een makkelijke vraag: dat was die Samaritaan, natuurlijk.
Hij was echt een naaste geweest. Hij was naast die man gaan staan. Hij liep naast de ezel
waar die gewonde man nu op zat. Hij stond naast hem toen hij voor hem betaalde bij de
herberg.
Wat is je naaste?
Alleen de mensen die jij aardig vindt?
Je vader, je moeder, je vriendin?
Of ook dat meisje, dat jou vaak pest?
De jongen, die naast je zit op school. Ook al komt hij uit Marokko.
Die vluchteling uit Syrië, die in jouw stad in het AZC komt wonen?
Andere taal. Andere huidskleur. Ander geloof.
Maar, kijk, hij staat naast je in de winkel. Zit naast je op school. Zit naast je in de kerk. Hij is je
naaste.
Hij heeft je nodig.
Ja, dat klinkt misschien erg makkelijk zo.
dia 27
Té makkelijk.
Want iemand liefhebben, die je niet kent, die je niet mag.
Die jongen in de straat waar je zo’n hekel aan hebt.
Ja, die ga je toch niet helpen! Hij helpt mij toch ook niet! Hij pest mij alleen maar!
Ja, hoe doe je dat: niet alleen je moeder of je vriendinnetje helpen, maar ook andere
mensen? Mensen, die anders zijn, die je niet kent, die je helemaal niet aardig vindt?
Hoe doe je dat?
Ja, nu kan ik zeggen: omdat God dat wil.
Hij wil dat je van alle mensen houdt en alle mensen helpt. Ook de vreemdelingen en zelfs je
vijanden.
Punt.
En dat zou genoeg moeten zijn.
Maar er is meer.
De HERE wil ook dat je vreemdelingen helpt, omdat ze jou nodig hebben. Ze kennen de taal
niet. De gewoonten. En als ze op de vlucht zijn hebben ze geen huis, geen geld, geen
medicijnen. En soms hebben ze in hun eigen land vreselijke dingen meegemaakt. Hun hart
zit vol verdriet.
Ze zijn gewond.
Net als die man op weg naar Jericho. Daar mag je niet omheen lopen. Ze liggen op je weg.
Je naaste is iemand, die naast je zit. Naast je woont. Op jouw weg ligt.
Er is nog iets.
Want weet je: eigenlijk ben jijzelf die man op de weg naar Jericho.
Je wordt geboren in een wereld vol kwaad. Je levensweg loopt door de bergen.
En er is een rover, die jouw leven stuk wil maken. Verwonden. Die wil je al je geluk afnemen.
Hij wil je losmaken van God.
De duivel.
Toen is de HERE Jezus uit de hoge hemel afgedaald. In een gevaarlijke wereld vol vijanden.

Hij is jouw naaste geworden.
Hij wilde sterven voor je aan het kruis.
Hij wil je wonden verzorgen met olie en met wijn.
Hij brengt je terug in het hart van God.
Jij lag zelf op die weg in de bergen.
En Jezus is niet om je heen gelopen. Hij wil dat je leeft! Hij heeft jou lief.
Als je dát weet, kun je ook makkelijker voor andere mensen zorgen
Ook al zijn ze anders dan jij.
Als je de liefde van God in je hart voelt schijnen, dan kun je die liefde ook aan anderen
geven.
Amen.

