Zondag 4 februari was het thema van de Choice! dienst ‘Dat is schrikken!’
Na het welkom heten en de mededelingen van de zondagsbrief hebben we de kaars
aangestoken en was het tijd voor het opwarmertje.
Er lagen 4 dingen onder een theedoek verstopt waar iedereen ongezien aan mocht voelen.
Sommigen vertrokken geen spier en sommigen vonden het toch spannend/griezelig/eng.
Niemand schrok echt van het gekookte ei, de geschilde kiwi, halfgare macaroni of het zakje
met afwasmiddel.
Toen we vroegen waar de jeugd dan wel van zou schrikken bleek dat ze allemaal aardig
koele kikkers zijn, zelfs geen spin kon ze van hun à propos krijgen. Ook vroegen we ze waar
schrikken goed voor kan zijn, wat moet je ermee? Als antwoord kregen we dat schrikken
best nuttig kan zijn, het maakt je alert en je kan eventueel snel wegkomen (mits je niet
bevriest) omdat de ander jouw schrikreactie ten slotte ook nog moet verwerken.
Nadat we samen hebben gebeden hebben we samen gelezen over het verhaal van Jozef,
zowel een inleidend los verhaal als uit de bijbel in gewone taal. De broers van Jozef hadden
hem verkocht toen hij jong was en verwachtten niet dat ze hem ooit nog terug zouden zien.
Toen Jozef onderkoning was in Egypte en zijn broers graan bij hem kwamen kopen konden
ze geen woord uitbrengen toen Jozef bekend maakte dat hij het was. Ze konden geen woord
meer uitbrengen, bijna verlamd van schrik. Ze hadden er geen rekening mee gehouden
Jozef weer te zien en al helemaal niet dat hij onderkoning zou zijn! Het maakte de broers ook
bang, misschien zou Jozef wel wraak willen nemen… Gelukkig was Jozef niet uit op wraak
maar organiseerde hij een feest; soms kan iets waar je enorm van schrikt uiteindelijk toch
goed uitpakken.
Toen het tijd was voor muziek en duidelijk werd dat het lastig was om muziek over
schrikken/angst te vinden zei iemand dat geiten altijd bevriezen als ze schrikken. We hebben
een filmpje opgezocht over schrikkende geiten en inderdaad; als geiten schrikken bevriezen
ze en vallen ze om. Het was grappig/schattig en een beetje zielig tegelijk.
Vervolgens hebben we nog wat stellingen/vragen m.b.t. angst doorgenomen zoals
bijvoorbeeld: schrik jij ook als je een aardbeving voelt of als je hoort dat er weer een
aardbeving geweest is? Zoals al eerder omschreven, de aanwezige jeugd waren redelijk
koele kikkers en zijn niet snel onder de indruk, ook niet van een aardbeving.
Na de collecte hebben we nog een filmpje gekeken waarin iemand verkleed als boom/plant
mensen op straat aan het schrikken maakt. Het was grappig en verrassend om te zien hoe
verschillend mensen reageren.
We hebben afgesloten met gebed.
Tot de volgende Choice! op zondag 4 maart ☺

