Waar zijn jullie?
Deze creatieve verwerking past bij het boek ’Ruth en Simcha vieren Grote
Verzoendag’. Het boek is te bestellen op www.ruthensimcha.nl

Om te beginnen
Je hebt nodig: voor elk kind een tube tandpasta.
Geef de kinderen elk een tube tandpasta en geef ze daarbij de eerste opdracht: ‘Knijp
de tube tandpasta helemaal leeg’. Als de tubes tandpasta helemaal leeg zijn, geef je
de tweede opdracht: ‘Doe de tandpasta nu weer terug in de tube’. Laat ze proberen,
tot ze constateren dat dit natuurlijk niet gaat lukken. Leg uit dat de tandpasta de
woorden zijn die uit onze mond komen. Lieve woorden, en soms ook vervelende
woorden. Noem samen wat voorbeelden en geef ook een voorbeeld van jezelf. Wat er
uit onze mond is gekomen, kunnen we niet terug stoppen, net als de tandpasta. Een
ander kind uitschelden of stoute woorden zeggen tegen papa of mama, zijn
voorbeelden van wat zonde is. Zonde is een ander woord voor verkeerde/stoute
dingen.
In deze les gaan we kijken wat er in de Bijbel staat over zonde en wat er gebeurt als
we zonde doen. Maar we gaan ook leren over hoe het weer goed kan komen!

Lees uit de Bijbel
Genesis 3: 1-10 + 23, 1 Johannes 1:8-2:2, 1 Johannes 3:4 (voor jonge kinderen kun je het
verhaal van de zondeval voorlezen uit de kinderbijbel).

Vertel eens
(Je kunt de vertelling uit de Bijbel illustreren met de opdracht in ‘Aan de slag!’)
1. Hoe het in het begin was
Je hebt vast al vaak het verhaal van Adam en Eva gehoord, de eerste mensen
op aarde. Wat gebeurt hier eigenlijk? God heeft alles heel mooi en goed
gemaakt. Adam en Eva leven samen met Vader God en kunnen altijd bij Hem
zijn en met Hem praten. Ze hebben het samen heel fijn, ze maken nooit ruzie.
Er is geen pijn of verdriet.
En ze hebben alles wat God gemaakt heeft, om van te genieten: de bomen, de
vruchten, de bloemen, de dieren, de zee, de bergen, alles in de prachtige
schepping!
(Kleur of verf samen de vaas, die er prachtig mooi uit ziet).
2. Wat er gebeurde door de zonde
God zei dat Adam en Eva van één boom niet mochten eten. God heeft een
goede regel gegeven. Want het zou niet goed gaan als Adam en Eva van deze
boom zouden eten. Maar Adam en Eva luisteren niet naar Vader God, maar
naar de satan, en eten tóch van de vruchten aan deze boom. En dat is precies
wat zonde is: niet luisteren naar de goede regels (de wetten) van God (zie
Genesis 3:2,3 en 1 Johannes 3:4). Vader God gaf Adam en Eva, en ook ons als
mensen, goede regels (wetten). Als je naar die regels luistert, dan gaat het
goed. Maar als je niet gehoorzaamt, dan gaat het mis. Denk ook maar eens aan
Ruth en Simcha in het boek over Grote Verzoendag. Ze hadden een goede
regel gekregen van de mama van Ruth: niet op zolder spelen, niet bij de kast
met vazen! De mama van Ruth wist dat het niet goed zou kunnen gaan als
Ruth en Simcha er toch zouden spelen. Ze wist dat de vaas kapot zou kunnen
gaan. Dat Ruth en Simcha zich pijn konden doen aan de scherven. Zo is het
ook met Gods regels. Ze zijn er omdat ze goed zijn voor ons.
Wat gebeurt er nu Adam en Eva niet hebben geluisterd? Er gaat iets kapot.
Wat precies?


Adam en Eva verstoppen zich voor God. Ze zijn bang voor Hem. Ze moeten
weg uit de tuin van Eden, ze kunnen niet meer dicht bij Vader God zijn. De
relatie tussen Vader God en de mens is kapot. En alleen bij Vader God is het
leven goed en is er voor altijd leven! (er komt dus ook dood nu)



Er komt pijn, ruzie en verdriet. De relaties tussen mensen gaan kapot. Adam
en Eva geven elkaar de schuld, net als Ruth en Simcha in het boek. Ze
schamen zich voor elkaar, omdat ze naakt, zonder kleren zijn. De zonen van
Adam en Eva (Kain en Abel) kregen ruzie. Kain maakt Abel zelfs dood!



Alles wat God mooi gemaakt heeft in de schepping, gaat sinds de zonde ook
kapot.
Alle mensen op de aarde doen zonde. En zonde, dat maakt dus kapot… Dat
zie je ook in het verhaal van Simcha en Ruth. Ze hebben ruzie, het is niet meer
fijn, mama is niet blij.

(Illustreer dit door de mooie vaas in stukken te knippen (tussen God en mens en
tussen de mensen, zie het voorbeeld bij de opdracht ‘Aan de slag!).
3. Hoe Vader God zorgt dat het weer goed wordt
Vader God zorgt ervoor dat wat kapot was gegaan door de zonde, weer heel
wordt gemaakt. Mensen kunnen het zelf niet oplossen, zoals Simcha en Ruth
de gebroken vaas niet kunnen maken of een nieuwe kunnen betalen. En zoals
jij de tandpasta niet terug in de tube kunt doen. Vader God zoekt Adam en
Eva meteen op en vraagt in Genesis 3:9 ‘waar bent u?’, zoals de mama van
Ruth ook Ruth en Simcha komt zoeken als ze hoort dat het mis is gegaan en
vraagt ‘Waar zijn jullie?’
Ook maakt Hij kleren voor Adam en Eva van de huid van een dier. Hiervoor
werd een dier geofferd (dood gemaakt). Daarmee liet Vader God toen al zien:
Ik ga Mijn zoon Jezus, Yeshua, naar de wereld sturen om te sterven voor de
zonden van de mensen. En dat deed Hij ook: Yeshua kwam naar de aarde en
betaalde de straf voor de zonde aan het kruis, omdat mensen dat niet kunnen
betalen. Hij maakt het weer goed tussen God en de mensen (1 Johannes 2:1-2).
Vertel eerlijk tegen Vader God wat je verkeerd hebt gedaan (belijd je zonden, 1
Johannes 1:9) en zeg sorry tegen Hem en elkaar. Yeshua maakt dan, net als de
pottenbakker in het verhaal van Ruth en Simcha, wat kapot is weer heel. En
zelfs nóg mooier, met een gouden rand!
(Plak de stukken van de vaas op een nieuw vel papier en versier de vaas met gouden
glitters. Als je de kniprand niet meer wilt zien kun je daar ook gouden glitters
overheen plakken.)

Aan de slag!

Je hebt nodig:


De kleurplaat van de vaas (zie bijlage 1)



Een leeg vel papier



Viltstiften of verf



Lijm



Gouden glitters

Kleur of verf de vaas, om te laten zien hoe mooi de schepping in het begin was en
hoe de relatie tussen God en mensen en tussen mensen onder elkaar perfect was.
Schrijf ‘Vader God’ bovenin de vaas. Teken rechts en links op de vaas 2 mensen, en
teken dieren, bloemen, de zon/maan/sterren, enz. (zie het voorbeeld in bijlage 2)
Bij het tweede deel van ‘Vertel eens’ hebben de kinderen kunnen zien wat zonde is
en wat het gevolg is van de zonde. Om dit te illustreren knip je de vaas over de
stippellijnen kapot (zie het voorbeeld in bijlage 2).
Bij het derde deel van ‘Vertel eens’ plak je de stukken van de vaas op een leeg vel
papier. Versier de vaas daarna met gouden glitters, om te laten zien dat Yeshua wat
kapot is door de zonde, weer heel maakt! (zie het voorbeeld in bijlage 2).

Afsluiting
Zing samen het lied ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’. Dank Vader God
samen dat Hij alles door Koning Jezus weer heel wil maken!

