Betaaldag
Gezinsmoment
voor Goede Vrijdag (4-14 jaar)

Goede Vrijdag wordt wel de betaaldag van de Kerk genoemd.
Ouderen weten van vroeger wat ‘betaaldag’ betekent.
Maar is deze term voor kinderen nog duidelijk?
Een Gouden Gezinsmoment om kinderen er meer over te leren.
Nodig
Voor dit Gezinsmoment hebben ouders dingen nodig die zij aan de kinderen gaan
verkopen. Sluit aan bij het moment van gezellig samen wat drinken en koop daarvoor
lekkere koeken, zakjes chips of flesjes drinken die vervolgens aan de kinderen te
koop aangeboden kunnen worden. Zorg verder voor een soort ‘kasboekje’ en een
zwarte en rode pen. Dat kan eenvoudig met een notitieblok.

Binnenkomer
1. Begin net als anders met gezellig wat drinken. Stal je koopwaar uit op tafel en
vraag de kinderen hun drinken en eten bij je te kopen.
2. De kinderen zullen zeggen daar geen geld voor (over) te hebben. Sluit hierbij aan
en zeg dat je het bedrag wel zult opschrijven, zoals dat vroeger vaak gebeurde. Geld
dat nog niet betaald is, heet schuld. De kinderen staan nu dus bij jou in de schuld.
3. Maak vervolgens voor elk kind een aantekening in het ‘kasboekje’: wat kochten ze
en hoe duur was het?
4. Eet en drink het gekochte gezellig met elkaar op. Praat er ondertussen over dat
het vroeger heel vaak zo gebeurde dat het bedrag opgeschreven werd, omdat
mensen geen geld hadden om te betalen. Vaders kregen vaak aan het einde van de
maand hun loon – het geld dat ze verdiend hadden – mee naar huis. Op de eerste
dag van de nieuwe maand hield de slager, groenteboer of wie dan ook ‘betaaldag’.
Het verschuldigde bedrag moest betaald worden.
5. Ruim de tafel af als iedereen klaar is. Laat weten dat het je niet lekker zit dat
zoveel mensen schuld bij je hebben en dat je een betaaldag houdt. Alle schuld moet
worden betaald. Dat wordt moeilijk voor de schuldenaars. Ze hebben geen geld –
mogen ook geen geld halen – en toch moeten ze betalen.
6. Laat de kinderen naar mogelijkheden zoeken hoe ze toch betalen kunnen.
Misschien komt iemand op het idee om aan de andere ouder te vragen of hij of zij
voor hen kan betalen. Sluit bij deze opmerking aan. Suggereer anders een dergelijke
oplossing.
7. Zorg dat de andere ouder geld op zak heeft, zodat hij of zij dit aan de ‘schuldeiser’
kan betalen.
8. Streep in het ‘kasboekje’ met de rode pen de schuld van elk kind voor wie betaald
is door. Schrijf met grote letters: VOLDAAN! Of: BETAALD!
9. Pak de Bijbels en vertel de kinderen dat zij van dit voorbeeld iets kunnen leren.

De Bijbel erbij
1. Lees Leviticus 5 vers 17-19. Praat over de schuld die wij hebben bij God. De
Heere heeft ons geschapen tot Zijn eer. We zijn op deze aarde om God te loven en
te prijzen, om voor Hem te leven. Door de zonde geven we Hem de eer niet. We
geven Hem niet waar Hij recht op heeft. Daarom hebben we schuld bij God. Elke dag
maken we deze schuld groter. De schuld van ons leven is zo groot, dat we die niet
tellen kunnen. De schuld is zo groot, dat we die niet betalen kunnen. Toch moet de
schuld betaald worden. Daar heeft God recht op. Hoe werd er in het Oude Testament
betaald? (Door offers)
2. Is er nu een manier waarop de schuld betaald kan worden? Lees zondag 5 van de
Heidelbergse Catechismus. Leg ondertussen waar nodig uit wat er gelezen wordt.
We moeten betalen. We kunnen niet betalen. Er is geen mens die voor ons betalen
kan, want alle mensen kunnen de schuld alleen maar groter maken door hun zonde.
Iemand die voor ons betalen kan, moet dus God én Mens zijn. En dat is de Heere
Jezus.
3. Lees Jesaja 53 vers 10. De Heere Jezus heeft tegen Zijn Vader gezegd: Ik wil de
schuld van mensen betalen. Daarom is Hij aan het kruis gestorven. Hij was het
Schuldoffer voor al Gods kinderen. Daarom wordt Goede Vrijdag de betaaldag van
de Kerk genoemd.
4. Lees van de berijmde psalm 85 het eerste vers. Het bloed van de Heere Jezus
heeft de schuld van Gods kinderen betaald. Omdat de Heere Jezus gestorven is,
streept God hun schuld in Zijn boek door. Deze mensen zijn echt gelukkig. Zij zijn
zalig.
5. Lees tenslotte Romeinen 4 vers 8. Als je schuld bij God niet door de Heere Jezus
is betaald, moet je zelf betalen met je leven. Dan zul je na het sterven voor eeuwig
naar de gevangenis bij de duivel gaan. Er zijn twee mogelijkheden: óf je moet je
schuld bij God straks zelf betalen, óf de Heere Jezus heeft voor jou betaald.

Besluiten
Zing ter afsluiting Psalm 85:1 en eindig met gebed.

