Waarom Pasen?
Nodig:
Jij: water
Zonde: jodium (of Betadine)
Jezus: water + bleekmiddel

Proefje zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wRefcuICmuM
Speler 1: Pasen, dat is best een leuk feest. Lekker eten (wijzen naar de tafels met eten),
paaseitjes zoeken (houd mandje omhoog met paaseitjes), eieren verven, twee dagen vrij,
heerlijk!
Speler 2: Twee dagen vrij? Dat is goed nieuws!!
Speler 3: Pasen heeft alles te maken met goed nieuws! (komt op met een bijbel)
Speler 4: Ja, dat goede nieuws kennen we. Het begint goed en op de tweede bladzij loopt
het al slecht af! Het is maar wat je goed noemt!
Speler 3: hoezo?
Speler 4: Nou, doe die bijbel maar eens open bij het begin. Kijk. Hier staat het: God
schiep de hemel en de aarde. Ook schiep Hij de mensen. Alles was goed. God en de
mensen hoorden bij elkaar. Maarrrr…. En nu goed opletten. Adam en Eva luisterden niet
naar God, ze aten van de boom waarvan ze niet mochten eten. Nu weten de mensen wat
zonde is. Ze doen verkeerde dingen. Daarom krijgen ze straf. –jij met je goede nieuws! –
Ze werden van God gescheiden. De mens konden niet meer bij God horen. Nou jij weer!
Verteller: zo zag de mens eruit toen God hem had gemaakt (glas met water). Zo ziet de
mens eruit als ze verkeerde dingen doen. (ondertussen schenkt de verteller de jodium in het
glas water)
Speler 2: Tja. 1-0 voor jou (speler 4). Dit nieuws klinkt niet zo geweldig…
Speler 1: nee, geef mij die paaseitjes van chocola maar!
Speler 3: Er staat nog meer in de bijbel hoor! Het verhaal is niet afgelopen. Luister…
Toch hield God nog steeds van de mensen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar de aarde.
Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Hij kwam om het weer goed te maken
tussen God en mensen!
Speler 2: Begint een beetje op goed nieuws te lijken…
Speler 3: Jezus stierf aan een kruis. Daar denken we aan op goede vrijdag. En voordat je
er over begint dat dit geen goed nieuws is: na drie dagen maakte God Hem weer levend!
Speler 1: Sorry hoor, maar de mens ziet er nog steeds niet schoon uit (wijst naar het glas
waar ‘jij‘ op staat). Hoe heeft dit dan geholpen?
Speler 3: Wanneer je spijt hebt van de verkeerde dingen die je doet, mag je God om
vergeving vragen. God wil graag dat je zelf bij Hem komt. God wil al onze fouten
vergeven. Alle mensen kunnen weer bij God horen. Want Jezus heeft alles weer
goedgemaakt!
Verteller: de mens mag naar God toe gaan. God kan je weer schoon maken. En dat is
waarom het paasfeest is. (brengt het glas van ‘jij’ naar het glas van ‘God’ en schenk vanuit
het glas van God water met bleekmiddel in het glas van ‘jij’)
Speler 1 en 2 tegelijk: Knikkend: Goed nieuws!

