Goede Vrijdag en Pasen
De haan kraaide
Brr, wat is het koud. De mensen staan dicht bij elkaar rond het vuur. Ze wrijven in hun handen en
trekken hun mantels dicht om zich heen. Boven hun hoofden staan de sterren aan de hemel. Hoe laat
zou het zijn? Twaalf uur? Eén uur? Misschien nog wel later.
‘Hé kijk, die man lijkt op Petrus’, denkt één van de slavinnen van de hogepriester. ‘Wat doet hij nou
hier? Hij is toch een vriend van die Jezus die ze vanavond gevangen hebben genomen? Toch eens
aan hem vragen.’
‘Zeg, jij daar, jij hoort toch ook bij Jezus?’ Petrus kijkt verschrikt op. ‘N...n...nee hoor, hoe...hoe bedoel je? Ik ken Jezus niet!’ Iedereen kijkt Petrus aan en hij wordt rood in zijn gezicht. Plotseling
heeft hij het heel warm. Nee, het vuur heeft hij niet meer nodig. Hij draait zich snel om en loopt weg.
‘Zag je hoe hij schrok?’ zegt de slavin, ‘en nu gaat hij weg omdat hij bang is. Ik vertrouw het niet.
Kijk, hij loopt de hal binnen. Ik ga hem achterna.’
Petrus kijkt schuw over zijn schouder. Hij begrijpt al waarom de vrouw achter hem aankomt. Maar
vluchten kan hij niet. Dat zou teveel opvallen.
‘Loop nou niet zo snel weg. Jij hoort wel bij Jezus. Ik herken je toch!’ De andere mensen die in de
hal staan kijken om. Wat horen ze nou? Een vriend van Jezus in dit huis? Dat zou al te mooi zijn.
Dan zouden ze die ook kunnen arresteren.
Petrus ziet alle ogen naar hem kijken. Hij plukt aan de krulletjes in zijn baard. ‘Ach wel nee, ik zeg
toch dat ik Jezus niet ken. Je vergist je, heus waar!’ Zijn woorden klinken onzeker. Het is plotseling
stil geworden in de hal. Dan zegt iemand: ‘Ja, zij heeft gelijk, hij is een vriend van Jezus. Trouwens,
hoor je het niet aan de manier waarop hij praat? Alle mensen uit Galilea praten zo raar.’
Nu wordt Petrus vreselijk bang. Straks pakken ze hem ook nog! Dan zullen ze hem slaan en bespugen, net zoals bij Jezus. O, hij rilt als hij al die boze ogen ziet. Hij moet maken dat hij wegkomt.
Waar is de uitgang? Uit angst begint hij te vloeken, heel hard. ‘Ik zweer jullie dat ik Jezus niet ken!’
Plotseling kraait er een haan in de verte. Niemand let erop, alleen Petrus. Hij wordt bleek van schrik.
Wat heeft hij nou gezegd?
Op dat moment komt er een knecht de hal binnen. ‘Wie wil er nog wat wijn drinken?’ roept hij. Iedereen kijkt om. Ze zijn Petrus even vergeten. ‘Ja, geef mij maar een slok.’ ‘Ja, mij ook.’ Snel glipt
Petrus tussen twee mensen door. Twee tellen later staat hij op straat. Eindelijk buiten!
Maar Petrus is niet blij. O, wat heeft hij gedaan? En Jezus had het gisteren nog wel voorspeld:
‘Voordat de haan kraait zal je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent.’ Ik heb Jezus in de steek
gelaten! Ik Hem drie keer verraden! Warme tranen lopen over zijn gezicht. In de verte, achter de huizen, wordt het al licht.
De vrijdag is begonnen.
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De kruisiging, opstanding en eerste verschijning.
Johannes 18:28-20:23.
Richtlijn voor het verhaal:
Vertel deze geschiedenis vanuit Petrus. Een terugblik van hem op de dagen sinds zijn
verloochening.
Petrus zit met z’n hoofd in z’n handen. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet! Er is zoveel
vreselijks gebeurd de laatste dagen. Hij begrijpt er niets meer van. Tranen staan in zijn ogen. Nadat
hij de Here Jezus verloochend heeft, hebben ze Jezus naar het gerechtsgebouw gebracht, naar de
stadhouder Pilatus.
Even hoopten Petrus en de andere leerlingen dat hij Jezus vrij zou laten. Hun Meester had immers
niets verkeerds gedaan! Maar dat gebeurde niet. Jezus’ vijanden wilden Zijn dood en stookten het
volk tegen de Here Jezus op. En Pilatus wilde natuurlijk z’n eigen hachje redden. Er moest vooral
geen opstand in Jeruzalem komen, anders zou het misschien wel z’n baantje kosten! Jezus’ vijanden
riepen tegen Pilatus dat ze nog liever wilden dat de gevaarlijke moordenaar Barabbas vrij zou komen
dan de Here Jezus.
‘Barabbas moet vrij! Kruisig Jezus!’ Het geroep was straten ver te horen. Petrus duwt de handen tegen z’n oren. Het klinkt nog steeds na in z’n hoofd. Verschrikkelijk! Daarna ging het allemaal zo
snel! Ze sloegen de Here Jezus, lachten Hem uit en zetten Hem wreed een kroon van doornen op het
hoofd. De mensen bespotten Hem: ‘Dag, Koning van de Joden!’ Tranen rollen Petrus over de
wangen, als hij er weer aan terugdenkt. Jezus, zijn Vriend, die zo werd bespot en mishandeld. Maar
Petrus kan nu niets meer voor de Heer doen. Hij heeft alles verprutst. Hij heeft immers zelfs de Heer
verloochend!
Pilatus gaf Jezus over aan het volk om Hem te laten kruisigen. Petrus kon het niet langer aanzien en
is weggegaan. Hij heeft vreselijk gehuild. Hij voelde zich wanhopig. De Here Jezus, zijn geliefde
Meester, die onschuldig moest lijden, totdat Hij stierf aan een houten kruis. Petrus heeft gehoord dat
Jozef van Arimathea en Nicodemus, vrienden van de Heer Hem begraven hebben in een heel mooi
graf. Gelukkig maar.
O, Petrus raakt er maar niet over uitgedacht. Zijn Heer, onschuldig dood gemaakt...
(Bons nu plotseling op de deur.)
Petrus schrikt overeind uit zijn gepeins. Snel doet hij de deur open: ‘Maria... wat... wat is er?’
‘Petrus, Petrus... moet je horen! hijgt Maria, ‘Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf! En we
weten helemaal niet waar ze Hem hebben weggelegd!’
Petrus springt direct overeind. De Heer weggenomen? Hoe kan dat nu? Natuurlijk gaat hij snel met
Maria mee. Ook Johannes, die door Maria is gewaarschuwd, gaat naar het graf. Ze hollen naar de
tuin, waar het graf is. Daar aangekomen zien ze de grote steen die voor het graf is weggerold. En...
inderdaad... het graf is leeg! Wat moeten ze hier nu van denken?
Petrus en Johannes lopen samen terug naar huis. Ze praten opgewonden over wat er toch gebeurd kan
zjjn.
Als ze thuis zijn, vertelt Johannes aan Petrus ook wat er allemaal bij het kruis is gebeurd. Want Johannes was daar toen gebleven, hoe moeilijk hij het ook vond.
‘Weet je, Petrus,’ vertelt hij, ‘Jezus riep dat Hij dorst had en toen doopten ze een spons in zure wijn,
deden deze op een stok en gaven Jezus zo te drinken. Het bijzondere is,’ zegt Johannes opgewonden,
‘dat in de boeken van God precies staat, dat ‘t zo zou gaan gebeuren!
En weet je... naast Jezus werden nog twee mannen gekruisigd. Van die twee mannen hebben ze later
de benen gebroken. Maar dat deden ze bij Jezus niet. Dat staat ook al geschreven in de boeken! En
neem nou de kleren van de Heer! Ze hebben Zijn mantel niet stuk gemaakt, maar de soldaten hebben
die onder elkaar verloot!’
‘Ook dat zou zo gebeuren!’ roept Petrus plotseling uit. ‘Dat heb ik zelf gelezen in onze oude, heilige
boeken!’
Petrus had er achteraf toch wel bij willen zijn, om dit allemaal met eigen ogen te zien. Maar hij kon
gewoon niet, eigenlijk durfde hij niet. Ook nu hebben ze de deur stevig op slot. Stel je voor dat de
schriftgeleerden en Farizeeën nog niet tevreden zijn met de dood van Jezus alleen. Dan zullen ze vast
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en zeker het eerst naar de discipelen gaan...
‘Vrede zij u!’ (Laat iemand anders van de leiding dit plotseling zeggen of het opnemen op een bandje
en laat dat op dit moment horen.)
Wie is dat, die daar zomaar binnen is gekomen? Maar voordat ze daar verder over na kunnen denken,
laat de man z’n handen zien. Het is... Jezus!
Het is Jezus! Kijk maar naar zijn gewonde handen. Hij leeft!
Met open mond staan ze naar hem te kijken. Ze kunnen het bijna niet geloven, maar ze moeten wel!
Het is hun Heer, die hier bij hen in de kamer is! Hij is dus niet meer dood! Hij is opgestaan uit de
dood!
‘Vrede zij U!’ klinkt het nog een keer. ‘Ontvang de Heilige Geest.’
De discipelen zeggen niets. Ze luisteren alleen maar. Wat heerlijk! Hun Heer is niet dood. Hij leeft!
Hoe is het mogelijk! Teruggekomen uit de dood...
Petrus kan het bijna niet geloven. Zal alles dan misschien toch weer goed komen? Zal hij weer helemaal bij de Here mogen horen?
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PASEN!
Met zijn hoofd schuin omhoog kijkt Theo zijn vader aan. ‘Weet je wat
je moet doen? Je moet tegen de parkieten gaan praten en hen zeggen dat ze niet meer zo moeten vechten. En ook, dat ze niet zo lelijk
tegen elkaar moeten doen.’
Theo gaat vlak bij de parkietenkooi staan en zegt streng: “ Nu moet
het afgelopen zijn met dat gekibbel en gevecht’.
Vol spanning kijkt Theo naar het resultaat van zijn woorden. Na vijf
minuten gaat het toch weer mis….., oorlog in de parkietenkooi. De
veertjes vliegen om je oren en het is een gekwetter van jewelste.
Teleurgesteld zegt Theo: ‘Papa, nu vechten ze alweer! Ze luisteren
helemaal niet naar mij.’
‘Dat wist ik wel’, zegt vader, ‘de parkieten kunnen jou natuurlijk niet
verstaan. Jij bent een mens en zij zijn vogels. Eigenlijk zou jij zelf
een vogel moeten worden en rond gaan vliegen in de kooi. Dan zou
je de parkieten kunnen begrijpen.’ Theo snapt wel dat hij natuurlijk
nooit een parkiet zal kunnen worden. ‘Stel je voor’, zegt vader, ‘dat
het nu eens wel mogelijk was een parkiet te worden. Je zou met ze
mee vliegen in de kooi en tegen de andere parkieten zeggen dat ze
niet moesten vechten. Maar, ze zouden niet naar je luisteren. Ze
zouden je uitkwetteren, je zelfs uiteindelijk doodpikken. Zou je dan
nog graag in de parkietenkooi gaan?’ ‘Nou, ik niet!’ roept Theo, ‘ik
kijk wel uit!’
Weet je wie dit wel deed?
De Here Jezus. Hij was God, geen mens. Hij woonde in de hemel en
niet op de aarde. God de Vader en de Here Jezus zagen al die ruzie
en dat vechten van de mensen op de aarde. Omdat Hij zo ontzettend
veel van de mensen hield, is de Here Jezus mens geworden. Hij
heeft hen verteld dat ze niet aldoor ruzie moesten maken, maar ze
luisterden niet naar Hem. Ze grepen Hem vast en doodden Hem.
Op Goede Vrijdag legde een vriend van de Heer Zijn lichaam in een
graf. De Here Jezus gaf Zijn leven voor de mensen, zodat hun zonden vergeven konden worden, zodat ze van Hem en van elkaar zouden houden. Hij bleef niet dood. Nee! Na drie dagen werd Hij levend
voor altijd! Jezus leeft! En jij mag met Hem leven. Dat is Pasen. Leven, eeuwig leven door het geloof in Hem. Jezus wil leven in je hart!
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Kleur, knip op de dikke lijnen uit en vouw dubbel op de stippellijn (zie voorbeeld aan de achterkant van dit
blad). De kaart kan staan. De kinderen mogen van groen papier blaadjes knippen en deze plakken op de kruisjes.
17

18

Tekst en muziek: Tine van Vliet

2.

Vroeg in de morgen vertelt Maria
haar vrienden het wonder, dat is geschied:
van ‘t open graf, van Jezus’ verschijning,
maar eerst geloven haar vrienden het niet.
Refr.: Jezus leeft, Hij is opgestaan,
Hij heeft de dood teniet gedaan! (2x)
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3.

Vroeg in de morgen, laat in de middag,
diep in de nacht; het geeft niet wanneer,
mogen wij ontdekken, dat grote wonder,
dat Jezus leeft, Hij is onze Heer!
Refr.: Jezus leeft, Hij is opgestaan,
Hij heeft de dood teniet gedaan! (2x)
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Mogelijkheden voor activiteiten rondom Goede Vrijdag en Pasen
1.

Organiseer een paasmaaltijd
Vraag de ouders het een en ander klaar te maken en de groep ook tijdens het eten te bedienen.
Laat het een feestelijke maaltijd zijn en lees op een gegeven moment de paasgeschiedenis voor
of vertel het. Zing liederen over Pasen! Vertel de kinderen waarom u deze paasmaaltijd hebt
klaargemaakt. Het is feest! Jezus is opgestaan! Hij leeft!

2.

Leven en dood
Neem een dood plantje en een levend plantje mee naar de dienst. Praat daar samen met de
kinderen over. Wat is het verschil? Wat betekent het, wanneer iets of iemand dood is. Hoe kun
je dat verschil zien? Waarom is het verdrietig wanneer iemand sterft? Wat gebeurt er met die
persoon? Het lichaam wordt begraven. Net als bij de Here Jezus. Ook zijn lichaam werd
begraven. Maar wat gebeurde er met de Here Jezus na drie dagen? Hoe kan dat, dat Hij weer
levend werd? Gebeurt dat nu ook nog wel, dat iemand nadat hij is gestorven weer gaat
leven? Heel soms gebeurt het en dan is het een groot wonder van God!
Liedsuggestie: Doodgaan is niet leuk (Elly en Rikkert).

3.

Een fries maken
Neem een behangrol en verdeel deze rol in verschillende parten, maar laat ze wel aan elkaar
zitten. Geef alle kinderen een plekje aan de rol en laat hen de Paasgeschiedenis in alle facetten
tekenen. Gebruik hiervoor wasco. We geven hier alvast suggesties.
- Intocht in Jeruzalem
- Jezus naar het kruis geleid
- Het laatste avondmaal
- De kruisiging
- Gethsemane (gebed)
- Ze geven Jezus aan het kruis te drinken
- De gevangenneming
- Ze nemen Jezus van het kruis af
- Het verraad van Judas
- De begrafenis van Jezus
- Petrus verloochend Jezus
- Het gesloten graf met de wachten
- De haan die kraaide
- De opstanding
- Jezus voor de raad
- Verschijning van de discipelen bij het graf.
- Pilatus
- Jezus verschijning aan de discipelen
Het is natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten tekenen. Vertel
anders iedere groep in het kort wat er van hen wordt verwacht.

4.

Voelen, proeven, aanraken
Geef de kinderen de gelegenheid om de doornen te voelen van de doornenkroon die Jezus op
Zijn hoofd kreeg.
Laat hen de zure wijn proeven door bijvoorbeeld een schoteltje azijn neer te zetten. De
kinderen mogen hun vingertop daar in steken en proeven. Dat gaven ze Jezus te drinken toen
Hij aan het kruis hing.
Neem een houten balk mee en vraag de kinderen deze op te tillen. Jezus moest eerst zelf Zijn
kruis dragen, nadat ze eerst Zijn rug al helemaal kapot hadden geslagen. Dat was veel te
zwaar. Toen zochten ze iemand uit die het kruis voor de Here Jezus moest dragen.

5.

Vertellen
De kinderen mogen om de beurt een stukje over het lijden en sterven van de Here Jezus
vertellen. Om de beurt mogen ze op uw plekje zitten en vertellen. Niet ieder kind zal dit
willen, maar er zijn er altijd die dit prachtig vinden. U kunt dan tegelijkertijd horen wat de
kinderen hebben begrepen van deze geschiedenis.

6.

Aanschouwelijk onderwijs
Neem allerlei materialen mee, zoals een spons, spijkers, een zwaard, een kruis, een wit kleed,
een steen (grote kei), 30 zilverstukken, brood en wijn, enz.Vraag de kinderen over welk
verhaal uit de Bijbel deze materialen vertellen. Het hangt natuurlijk van uw groep af, welke
© Stichting Opwekkingslectuur

21

verhalen bekend zijn.
U kunt ook allerlei materialen neerleggen die met Goede Vrijdag en Pasen te maken hebben,
maar ook enkele die daar niet mee te maken hebben. De kinderen mogen vertellen welke wel
met het verhaal te maken hebben en waarom.
7.

Verven
Praat met de kinderen over kleuren. Welke kleuren maken je blij, welke verdrietig en waarom?
Geef de kinderen een groot vel papier. Verdeel dit papier in tweeën en laat hen verven over
Goede Vrijdag aan de linker- en Pasen aan de rechterkant. Vertel daarbij dat ze goed op de
kleuren moeten letten. Welke kleuren hebben ze uiteindelijk gebruikt? Bespreek dit eventueel
na afloop nogmaals.

8.

Eierschalen
Vraag de kinderen eierschalen te sparen en mee te brengen. Knip voor ieder kind een kruis uit
stevig papier uit. Niet te groot. De eierschalen worden kleiner gemaakt. Het kruis mag nu
beplakt worden met de stukjes eierschaal. Prik een gaatje bovenin, haal er een koordje
doorheen en de kinderen hebben een mooie ketting.

9.

Het ruw houten kruis
Doe deze activiteit enkele weken voor Goede Vrijdag. Geef ieder kind twee dode stokjes,
bijvoorbeeld uit het bos of laat hen een dode tak meebrengen. Ze mogen daar, met behulp van
een touwtje, een kruis van maken. Geef ieder ook een bloempotje met tuinaarde. Daar mag het
kruis in worden gezet. Leg er ook enkele stenen in. Zaai op de aarde wat tuinkers. Verzorg het
zaad door het voor het raam te zetten en regelmatig water te geven. Gebruik deze activiteit bij
de paasviering. Door het kruis van de Here Jezus ontstaat er nieuw leven. Ook jij mag bij het
kruis van de Here Jezus komen om nieuw leven te ontvangen.

10.

Kruisslinger
Vouw van bijvoorbeeld bruin crêpepapier een harmonica boekje.
Niet te dik. Teken er een kruis op. De gearceerde delen worden
weggeknipt. Je houdt dan een slinger van kruisen over.

11.

Paastak
Ieder kind mag een tak meebrengen waar ook verschillende zijtakken aanzitten. Of neem de
kinderen mee op een wandeling en geef ieder kind de opdracht een tak te zoeken (natuurlijk
niet afrukken, maar van de grond). Geef de kinderen een bloempot met aarde/zand. De
bloempot mogen ze eventueel beschilderen. De tak wordt in de bloempot geplaatst. Teken een
steen zoals de steen die voor het graf van de Here Jezus lag. De kinderen mogen nu stenen
uitknippen Onderstaande stenen mag u kopiëren. Op deze stenen schrijft u teksten of
tekstgedeelten die de komende weken worden geleerd en/of gebruikt. Iedere steen wordt in de
boom gehangen.
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De ezel
De Here Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen.
Die dag noemen wij Palmpasen.
Trek lijntjes van 1 naar 2, van 2 naar 3 enz.

23
23
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Deze stippellijn naar voren vouwen.

A

Deze stippellijn naar achteren vouwen.

B

Lees de werkwijze op pagina 23.
25
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

De kinderen mogen de plaatjes kleuren.
Op dikke lijnen uitknippen. Ook de dikke lijn op het eerste plaatje inknippen.
Vouwen op de stippellijnen, zoals aangegeven.
B op A plakken.
Jezus op de ezel ook uitknippen.
De reep door de gleuf halen en zo kun
je de Here Jezus op de ezel langs de
mensen laten rijden.

↓

Kopieer op stevig papier.
27
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Weet jij nog wat er in het paasverhaal staat? Deze plaatjes hebben
met dat verhaal te maken. Ze staan alleen niet in de goede volgorde.
Op elk plaatje staat een letter. Als je ze in de juiste volgorde zet, lees
je een zinnetje, wat te maken heeft met het paasfeest.

29
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31
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Wie weet het?
In de tekening hiernaast
zitten allemaal dingen
verborgen die te maken
hebben met het
paasfeest.
Hieronder vind je
zinnetjes die je een
eindje op weg helpen.
Heb je een voorwerp
gevonden, kleur deze
dan.

?

•
•
•
•

Zoek iets dat je herinnert aan hoe Jezus stierf.
Wat werd in de handen en voeten van de Here Jezus geslagen? Zoek maar op.
Zoek iets wat je herinnert aan het bloed van de Here Jezus.
Zoek iets wat je doet denken aan het gebroken lichaam van de Here
Jezus. (Bij de laatste twee opdrachten moet je ook denken aan het avondmaal).

Waarom moest de Here Jezus sterven?
Waarom is het voor ons belangrijk alles te weten over Zijn dood? Wat helpt
ons om regelmatig aan zijn dood te denken?

33
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Maak de tekening af.
Teken hier van alles bij wat te maken heeft met het paasverhaal.

35
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Teken de tekening die je hierboven ziet na in de hokjes hieronder.
Weet je wat er op dit plaatje wordt uitgebeeld?

37
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39
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QUIZ
Op de volgende bladzijden staan eieren getekend met allerlei
zinnen. De vragen hebben betrekking op de kruisiging en de opstanding. Deze quiz is verpakt in een spel. Knip de ‘eieren’ uit en
verstop ze in het lokaal. Ieder ei dat gevonden wordt, mogen de
kinderen bij zich houden. Als alle eieren gevonden zijn gaan ze in
een kring zitten. Ieder kind leest z’n eigen vraag voor en geeft
antwoord: waar of niet waar. Als iemand het antwoord niet weet,
mag een ander kind antwoord geven. Is dat goed, dan krijgt dat
kind het ei. Ze kunnen hun eieren eventueel nog kleuren.
Antwoorden:
1 waar
2 niet waar
3 waar
4 waar
5 niet waar
6 waar
7 niet waar
8 niet waar

9 niet waar
10 niet waar
11 waar
12 waar
13 waar
14 waar
15 waar
16 waar

Waar...
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17 niet waar
18 waar
19 waar
20 niet waar
21 waar
22 niet waar
23 niet waar
24 waar

25 waar
26 niet waar
27 waar
28 niet waar
29 waar
30 waar
31 niet waar
32 niet

niet waar...

of

41
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Waar of niet waar?
De Here Jezus was
echt dood.

1

Maria huilde bij het
graf.

4

De Here Jezus heeft
één dag in het graf
gelegen.
7

Petrus bleef voor het
lege graf staan.

10

De discipelen hadden
de deur op slot toen
de Here Jezus binnen
kwam.
13

Petrus was al lang
weer vergeten dat hij
de Here verloochend
had.
2

Maria dacht dat ze de
tuinman zag.

Golgotha lag vlak bij
Bethlehem.

Petrus wordt ook wel
Simon Petrus
genoemd.

5

3

6

De steen was weggerold, maar het lichaam
van de Here Jezus
was er nog.
8

Petrus liep het
allersnelst naar het
graf.

Er staat geschreven
dat de Here Jezus uit
de doden op moest
staan.
11

Maria zei tegen de
Here Jezus:
“Rabboenie”.

9

12

De Here Jezus stierf
voor onze zonden.

Het was heel vroeg in
de morgen toen Maria
naar het graf ging.

14

15

Maria zag twee engelen bij het graf zitten.

Barabbas, de misdadiger, werd gekruisigd.

Pilatus probeerde te
voorkomen dat ze Jezus kruisigden.

16

17

18

43

© Stichting Parel, Soest

44

Ze noemden Jezus de
Koning der Joden.

Maria en Nicodemus
hebben de Here Jezus
begraven.

Maria komt vertellen
dat ze de Heer uit het
graf hebben genomen.

19

20

21

Petrus gelooft het niet
en blijft thuis zitten.

Petrus gaat samen
met Thomas naar het
graf.

De Heer kreeg zure
wijn te drinken.

22

23

24

Zijn benen werden
gebroken.

Zijn kleed verdeelden
ze, Ieder kreeg een
stukje.

Johannes is er zelf bij
geweest toen ze de
Heer kruisigden.

25

26

27

Jezus klopte op de
deur en vroeg of Hij
binnen mocht komen.

Wat zou gebeuren
staat geschreven in
de oude, heilige
boeken.
29

Toen Jezus stierf, scheurde
het dikke gordijn voor de
heilige plaats in de tempel
van boven naar beneden

28

Toen Jezus stierf riep
Hij naar Elia.

31

45

30
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START

Wie is
Jezus?

Ik zal altijd

bij je zijn.
(Matteus 28:20)

2

Jezus is de Zoon

van God

Weet de eerste
het antwoord niet,
dan mag de volgende
proberen
antwoord te geven.

(1 Joh. 5:5)

Bijbelspel

1
Op deze pagina
vind je een spel. Plak deze
en de volgende pagina
precies tegen elkaar aan.
Knip daarna de dikke lijn
rondom uit.
De stippellijnen vouw je
naar binnen zodat je niet
direct kunt zien wat er
staat. Twee kinderen
spelen het spel.
Geef ieder een pionnetje.

Jezus stierf

Wat
beloofde
Jezus?

Wat deed
Jezus
voor ons?

Jullie zijn

Mijn vrienden!
(Johannes 15:14)

3

voor ons.
(Romeinen 5:8)

Wie is het eerste met
zijn pionnetje aan het
einde?

Wat kunnen
wij voor de
Here Jezus
doen?

Wat zegt
Jezus tegen
mensen die
Hem gehoorzamen?

Jezus leeft in mij!
(Galaten 2:20)

Wat gebeurt
er als Jezus
in mij
woont?

Geloof in de Here Jezus!
(Handelingen 16:31)
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Mijn Paasgeschiedenis
Maak in de vakjes tekeningen van het woord dat daar eigenlijk moet
staan of knip de onderstaande plaatjes uit en plak ze in de juiste hokjes.

Gemene mannen wilden Jezus doden. Zij betaalden
Judas. In ruil daarvoor moest hij hen vertellen waar
zij Jezus konden vinden.
Op een nacht kwamen de soldaten met
arresteren.
Ze zetten een
Joden’.

aan

om Jezus te

op Jezus’ hoofd en spotten: ‘De koning der

Ze legden ook nog een zwaar
door de straten van
Jeruzalem lopen.

op Zijn rug. Zo moest Jezus

Toen namen ze Jezus mee naar Golgotha, waar ze Hem kruisigden.
Jezus’ vrienden namen Jezus dode lichaam mee en legden Zijn lichaam
in een

Drie dagen later kwamen enkele vrouwen naar het graf, maar Jezus
lichaam was weg.
Een

vertelde hen dat Jezus was opgestaan! Hij leeft!!

51
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De letters hieronder staan
doorelkaar. Volg de lijntjes
en je weet waar de letters
moeten staan.

JEZUS

E

H
D
S
E

I
E

R
S

P

T
A

G
N
I

O
E

A
53

Schrijf de letters in het juiste
rondje.
Weet jij nu wat er staat?
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Panorama
U heeft per kind nodig een vel blauw papier, A4 formaat.
Vouw dit blad in de breedte dubbel (
= vouw) en geef er knipjes in, niet allemaal even lang. Zie
zoals het bij figuur 1 is aangegeven. Dus inknippen. De ingeknipte strookjes naar binnen vouwen
(fig.2).
Daarna het blauwe vel op een even
2
1
groot ander vel plakken. Zorg ervoor
dat de ingeknipte stroken niet worden
vastgeplakt.
Nu kunnen tegen de staande kant, zie
stip, allerlei figuren uit de lijdens- of
paasgeschiedenis op de strookjes
worden geplakt.
De kinderen mogen zelf weten welke plaatjes ze willen gebruiken.
Deze panoramakaart kunnen de kinderen eventueel nog verder verfraaien
door een zonnetje en wolken te maken en deze in de lucht te plakken.
Ditzelfde met bomen enz. Laat ze maar fantaseren en hun creativiteit
gebruiken.

.
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Deze en de vorige pagina uitknippen. De kinderen mogen de
plaat kleuren, daarna vouwen op de stippellijn. Ieder kind
krijgt een steen en mag deze vlak bij Maria plakken.
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