Goede Vrijdag —
Pasen
In de donkere tuin
Heb jij dat ook wel eens? Wakker moeten blijven, maar het toch niet kunnen, omdat je ogen door vermoeidheid dichtvallen? Wat is dat akelig, moeten vechten tegen de slaap! Tien tegen één dat je de
strijd verliest! Dat overkwam de vrienden van Jezus ook...
Het is donker in de tuin. De sterren zijn nauwelijks te zien door de hoge bomen die door hun bladeren
het avondlicht tegenhouden. Jezus loopt daar met drie van zijn beste vrienden: Johannes, Petrus en
Jacobus. Jezus had gezegd, dat Hij wilde bidden. Dat doet Hij ‘s nachts wel meer. Z’n vrienden zijn
met Hem meegelopen door Gethsemané, een tuin op de helling van de Olijfberg.
Zijn vrienden zijn moe. Het liefst gaan ze nu slapen. Er is al zoveel gebeurd die avond! Ze hebben
samen met de andere discipelen de Paasmaaltijd gevierd. Dat had elk van hen al ieder jaar gedaan. Ze
dachten dan terug aan de uittocht uit Egypte en aan de moeilijke tijd die de
Israëlieten daar gehad hadden. Maar... het is vanavond toch anders gegaan dan ze gewend zijn. Wat
zijn ze geschrokken door de woorden van Jezus: ‘Ik zal sterven, zoals de profeten al hebben gezegd!’

De maaltijd is verder gegaan, maar steeds opnieuw hebben ze verbaasd geluisterd naar Jezus’ woorden. Plechtig heeft Jezus een brood in stukjes gebroken en gezegd: ‘Dit is Mijn lichaam!’ En daarna
heeft Hij een beker wijn rond laten gaan en erbij gezegd: ‘Dit is Mijn bloed! Ik zal met jullie geen
wijn meer drinken, tot in het Koninkrijk van God...’
Ze hebben niet veel van die woorden begrepen. Zou het waar zijn, dat Jezus gaat sterven? Ze kunnen
het zich niet voorstellen, want ze hebben zo’n fijne tijd met elkaar gehad. Bovendien, Hij had iedereen die bij Hem kwam genezen en gered, zou Hij dan Zichzelf niet kunnen redden? En anders zouden
zij het wel doen!
‘Heer!’ heeft Petrus uitgeroepen, ‘ik wil wel voor U sterven!’
Petrus en ook de andere discipelen voelden zich sterk en moedig. Samen met Jezus zouden ze alles
aan kunnen.
Maar nu lopen ze in een pikdonkere tuin. Hun Heer zoekt er een plek waar Hij alleen kan zijn en kan

bidden. ‘Blijven jullie wakker, alsjeblieft, en bid, want dit is een heel moeilijk ogenblik voor Me...’
Petrus, Jacobus en Johannes gaan zitten en leunen tegen een gebochelde olijfboom. Ze voelen zich
verdrietig. Zo hebben ze hun Heer nog nooit meegemaakt! Jezus Zelf gaat een eindje verderop bidden. Hij weet maar al te goed, wat Hem te wachten staat. Veel mensen haten Hem. Hij zal zelfs gedood worden. Angstzweet breekt Hem uit. Hij vraagt aan Zijn Vader of het mogelijk is dat de verschrikkelijke dingen die op het punt staan te gebeuren, niet hoeven.
Jezus stopt met bidden en gaat naar Zijn vrienden. Hij ziet hen tegen de boom liggen. Zijn ze in gebed? Hij weet dat het niet zo is. Jezus kent hen door en door. Ze zijn mensen die het wel goed bedoelen, maar niet doen wat ze eigenlijk willen... Kunnen jullie zelfs niet wakker blijven en bidden, nu Ik
het zo moeilijk heb?’ De drie discipelen schrikken wakker. O, nu zijn ze toch ingeslapen! Wat schamen ze zich!
De Heer gaat weer naar Zijn eenzame gebedsplaats. ‘Laat deze pijn en ellende toch aan Mij voorbij
gaan!’ bidt Hij. ‘Maar alleen... als U dat ook wilt!’ Zweet parelt op Zijn voorhoofd en het loopt met
straaltjes langs Zijn gezicht. Opnieuw staat Jezus op en loopt terug naar Zijn vrienden. Zullen ze nu
met Hem mee lijden en voor Hem bidden?
Nee, van uitputting en verdriet zijn ze weer ingeslapen... ‘Nu mogen jullie doorslapen,’ zegt Jezus.
‘Wie Mij overlevert, is al dichtbij...’. Plotseling zijn de discipelen klaarwakker. Ze krabbelen snel
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overeind. Gespannen turen ze in de verte. Daar zien ze lichtjes branden, die langzaam dichterbij komen... Ze houden de adem in van spanning. Zal dan toch gebeuren, wat hun Heer gezegd heeft? Petrus grijpt naar het zwaard, dat om zijn middel zit gegespt...
Inderdaad, een stoet gewapende mensen komt op hen af. Voorop loopt Judas. één van de leerlingen
van Jezus, die altijd hun geld bewaarde. Als hij vlakbij Jezus is gekomen, aarzelt hij even. Maar dan
stapt hij naar voren, en omhelst zijn vroegere Meester…
Jezus kijkt naar de bende gewapende mannen, die met Judas zijn meegekomen. Met barse gezichten
kijken ze terug, met in hun handen dreigende knuppels, stokken en zwaarden.
Petrus’ hand trilt, terwijl ook hij zijn zwaard losmaakt. Hij kan zich niet langer beheersen. Zijn bloed
kookt bijna van woede. Petrus springt naar voren, zwaait met zijn zwaard door de lucht, zonder goed
te kijken. Hij wil zijn Meester beschermen, zoals hij beloofd heeft. Het enige dat hij bereikt, is, dat
hij één van de mannen achter Judas verwondt.
‘Stop!’ roept Jezus streng. Petrus schrikt en kijkt zijn Heer verbaasd aan. ‘Doe je zwaard weg!’ vervolgt Jezus. ‘Als God zou willen, dat Ik niet gevangen wordt genomen, zou Hij een enorm leger engelen kunnen sturen. Maar wat er nu gebeurt, móet gebeuren!’
En dan zegt Jezus spottend tegen de gewapende bende: ‘Wat een vertoning! Jullie hadden Me toch
ook in Jeruzalem kunnen grijpen, waar Ik de mensen openlijk les gaf’
En als een mak lam laat Jezus Zich dan grijpen en wordt Hij geboeid.
Petrus begrijpt er helemaal niets meer van. Met betraande ogen laat hij zijn zwaard vallen en holt zo
snel mogelijk weg, samen met de andere discipelen. Alle moed zijn ze kwijt. Hun Meester is gevangen genomen! Niets begrijpen ze er meer van. Niets! Pas dagen later zat het hun duidelijk gemaakt
worden...
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Dat is geweldig!
Daar zitten ze, Johannes en Petrus, hun hoofden gebogen. Twee gebroken mannen, aan wie duidelijk
te zien is dat ze al dagen niet gegeten en geslapen hebben. Hun verdriet is tè groot. En is dat vreemd?
Johannes ziet alles steeds opnieuw in zijn gedachten voor zich. Jezus, die Johannes Zijn beste vriend
had genoemd, gevangen genomen door de Romeinen! Jezus, die zoveel geweldige dingen voor de
mensen had gedaan, behandeld als een misdadiger! Jezus, van wie ze zoveel verwacht hadden, tot de
kruisdood veroordeeld! Johannes had moeten toekijken hoe zijn Heer aan dat kruis had gehangen.
Een paar van Zijn laatste woorden had Jezus daar nog tot hém gesproken. Kort daarna was de Heer
aan dat kruis gestorven. “Het is volbracht!’ was het laatste geweest dat men van Hem hoorde.
Johannes schudt zijn hoofd. ‘Het is volbracht? Wat is volbracht?’ stamelt hij. ‘Het is afgelopen. Alles
is voor niets geweest! Alle mooie woorden… alle geweldige wonderen die Hij heeft gedaan.’ Petrus
knikt en barst in snikken uit. Dat begrijpt Johannes wel: Petrus had in de verwarring zelfs Jezus op
het laatst nog in de steek gelaten. Hij had gezegd: ‘Ik ken Hem niet!’ Maar Johannes is niet minder in
de war.
Dan hoort hij snelle voetstappen naderen. Er wordt hard op de deur
geklopt. ‘Doe open, doe open!’ horen ze een hijgende vrouwenstem
roepen. ‘Ik ben het, Maria! Doe snel open!’ Johannes opent vlug de
deur. Maria van Magdela stapt binnen. Hijgend, met een gezicht vol
paniek hakkelt ze: ‘Ze hebben… o, wat vreselijk…, ze hebben de
Heer uit het graf gehaald! En we weten niet… we weten niet waar ze
Hem hebben neergelegd.’ Johannes en Petrus kijken elkaar met
vragende gezichten aan. ‘Weggehaald…?’ vragen ze aan Maria.
Maar ze wachten niet eens op antwoord. Ze hollen de deur uit, bijna
struikelend, gevolgd door Maria, die in de haast zelfs vergeet de deur te sluiten.
Petrus rent door de smalle straatjes van Jeruzalem. Gelukkig is het nog vroeg, niemand loopt hem nu
voor de voeten. Maar Johannes, jaren jonger dan Petrus, kan veel harder lopen. Hij holt met grote
stappen de stad uit. Daar, aan de rand van de stad ligt een tuin. De tuin van Jozef van Arimathea, een
rijke man, die Jezus in zijn eigen graf begraven heeft. Johannes loopt de tuin in, naar het graf. De
grote witte steen die voor de ingang van het graf had gelegen, ligt er nu naast.
‘Het is dus toch waar…’ Hij buigt zich voorover om in het graf te kijken. De zon, die laag aan de
hemel staat, schijnt precies naar binnen. Maar Johannes ziet er alleen maar wat linnen doeken
liggen… en geen lichaam van een dode. Petrus komt er nu ook aan.
‘Hij is weg!’ zegt Johannes.
Petrus loopt hem voorbij en stapt het graf in. Hij ziet de doeken liggen. De doek die onder Jezus’
hoofd heeft gelegen, ligt opgerold op een andere plek.
Johannes gaat nu ook naar binnen. Hij kijkt eerst nog verbaasd om zich heen. Maar dan… opeens
begrijpt hij het!
‘Wat heeft de Heer ook alweer gezegd!’ gaat het door zijn hoofd. ‘Ik zal in handen van de
ongelovigen vallen. Ze zullen me afranselen en doden.’ Toch was dat niet het enige! Hij had ook nog
gezegd: ‘Maar op de derde dag zal ik weer levend worden!’
Levend worden! Opstaan uit de dood! ‘Maar dat is geweldig’, mompelt Johannes tegen Petrus. Die
kijkt hem met niet begrijpende ogen aan. Petrus snapt er nog niets van. Maar Johannes weet het nu
zeker: Jezus is opgestaan. Hij is sterker dan de dood!
Johannes loopt opgewonden het graf uit. De stad in… In hem juicht het: dit moet de hele wereld
horen! Iedereen moet dit verder vertellen:
JEZUS LEEFT!!!
Dit verhaal kunt u vinden in Johannes 20:1-18.
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Thomas
‘Hebben jullie Thomas gezien? Heeft niemand hem gezien?’ Niemand geeft antwoord. Waar zou hij
toch zijn? ‘Doe de deur maar op slot. We zitten niet te wachten op een bezoekje van Romeinse soldaten’ mompelt een van de discipelen. Het slot knarst, terwijl de sleutel wordt omgedraaid. Zo, nu zijn
ze voorlopig veilig.
De discipelen kunnen het bijna niet verwerken wat er de laatste dagen allemaal is gebeurd. Neem alleen al de geruchten over Jezus’opstanding. Maria van Magdala was zich wild geschrokken. Ze ging
naar het graf om het te verzorgen. Tot haar grote schrik zag ze dat de steen voor het graf was weggerold. Die zware, grote steen, die het graf waar Jezus in was gelegd had afgesloten.
Ze rende naar het huis van Petrus om het hem te vertellen. Natuurlijk moest Petrus daar het zijne van
weten. Hij haastte zich naar het graf, samen met nog een andere discipel die Petrus vooruit snelde.
Inderdaad, het graf was open en Jezus was weg! Wat er toen allemaal door hen heen ging.
Petrus en de andere discipel zijn naar huis gegaan om het de anderen te vertellen, maar Maria liet bij
het graf haar tranen de vrije loop. Ze huilde en huilde. Was het niet genoeg dat ze haar Jezus hadden
gemarteld en gedood? En nu hadden ze ook nog Zijn lichaam gestolen. Dikke tranen rolden over haar
wangen. Door haar tranen heen zag ze twee engelen zitten die vroegen: ‘Maria, waarom huil je?’ ‘Ze
hebben mijn Heer weggenomen en ik weet nu niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ Ze keerde zich
om en opnieuw barstte ze in snikken uit. ‘Waarom huil je? Zoek je iemand?’ hoorde ze een stem. Ze
dacht dat het de tuinman was en zei:’Als u Hem heeft meegenomen, zeg me dan waar jullie het lichaam van mijn Heer hebben gelaten’.
‘MA-RI-A’.
Die stem…, die stem had ze vaker gehoord. Met een ruk keerde ze zich om: ‘Rabboeni’ riep ze uit en
strekte haar handen uit naar Jezus. ‘Houd Mij niet vast Maria’ zei Jezus met liefdevolle stem. ‘Ik ben
nog niet opgevaren naar mijn Vader, maar ga snel naar mijn broeders en vertel hen dat ik zal opvaren
naar Mijn Vader en Uw Vader, naar Mijn God en Uw God.’
‘Gek eigenlijk, dat niemand weet waar Thomas is. Ik heb hem al zo’n tijd niet gezien. Er is toch niets
met hem gebeurd?’ Niemand weet daar een antwoord op. Ze zitten ook zo vol met eigen gedachten.
‘Vrede zij u’. Ineens staat Jezus bij hen in de kamer. Hij laat Zijn handen zien, waar de gaten van de
spijkers nog inzitten. “Vrede zij u’. Nogmaals horen ze die heerlijke woorden uit de mond van hun
Meester. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u’. ‘Ontvang de heilige Geest’ zegt Jezus
dan en blaast op de discipelen.
‘Hé Thomas, waar was je? Fijn dat je er weer bent. Maar je hebt wel wat gemist joh. We hebben de
Heer gezien. Hij was hier, bij ons!’ Thomas haalt onverschillig zijn schouders op. Zijn mondhoeken
hangen naar beneden. Hij weet niet waar hij het zoeken moet de laatste dagen. Hij voelt zich zo down
en nu nog dit verhaal. Hij kwam hier om troost te zoeken, maar dit...
‘Thomas, maakt het je niet blij, Jezus leeft!’
‘Waarom zou ik zoiets geloven?’ Zijn stem klinkt mat. ‘Als ik niet eerst zelf mijn vingers kan leggen
op de plek waar de spijkers hebben gezeten en niet zelf eerst mijn hand kan leggen in zijn zij, waar ze
Hem met een speer hebben gestoken, dan zal ik het niet geloven.’ Thomas kruipt in een hoek van de
kamer, gaat op z’n hurken zitten en legt zijn hoofd in zijn handen. Hij zucht diep, heel diep.
‘Maar Thomas, je bent zo down. Je hebt iets geweldigs gemist toen Jezus zomaar bij ons binnenkwam. Geloof ons toch!’
Maar de blijdschap van de andere discipelen raakt Thomas niet. Hij is teveel bezig met zijn eigen
verdriet.
De discipelen kunnen hun vreugde niet op. Het is verdrietig dat Thomas nog steeds niet deelt in die
vreugde. Het is al 8 dagen geleden dat Jezus zomaar bij hen binnen kwam. Jammer dat Thomas er
toen niet bij was en het daarom nog steeds niet kan en wil geloven. Hij zit maar in een hoekje van de
kamer, intens verdrietig, niet begrijpend waarom de andere discipelen zo vrolijk zijn.
Toch wil Thomas graag bij de discipelen zijn. Vlak na de dood van de Here Jezus heeft hij door de
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straten van Jeruzalem gezworven, maar kon geen rust vinden. Hij verlangde zo naar de discipelen,
zijn vrienden. Maar hij kan niet geloven dat Jezus leeft.
De discipelen doen de deuren opnieuw zorgvuldig op slot. Ze weten dat het niet veilig voor hen is in
Jeruzalem en al helemaal niet omdat door heel Jeruzalem het gerucht gaat dat de gekruisigde Jezus is
opgestaan. De Romeinen hebben van alles geprobeerd dat verhaal de kop in te drukken. Ze hebben
bijvoorbeeld het verhaal verspreid dat de discipelen het lichaam van Jezus hebben gestolen en nu vertellen dat Jezus is opgestaan.
‘Vrede zij u’. Thomas schrikt op uit zijn gepeins. De andere discipelen houden op met praten. Jezus
loopt naar Thomas toe: ‘Thomas, geef je vinger maar en kijk naar mijn handen. Je mag ook jouw
hand leggen in mijn zij. Thomas, wees niet ongelovig maar gelovig!’ Thomas trilt over zijn hele lichaam. Hij kan zijn ogen niet afhouden van Diegene die voor hem staat. Dan springt hij overeind:
‘Mijn Here en mijn God!’ schreeuwt hij uit, ‘Mijn Here en mijn God!’
‘Thomas’, klinkt de vriendelijke en rustige stem van de Here Jezus, ‘Thomas, nu geloof je dat Ik ben
opgestaan uit de doden. Omdat je Mij met je eigen ogen hebt gezien. Gelukkig zijn de mensen die dat
niet zullen zien en toch geloven!’
Na die ontmoeting met de Here Jezus ziet Thomas het weer helemaal zitten. De discipelen gaan vissen. Thomas kruipt niet meer weg in zijn hoekje. Nee, hij gaat mee! Die ontmoeting met Jezus heeft
hem helemaal veranderd! En daar, aan het meer van Tiberias, ontmoeten de discipelen Jezus opnieuw. Thomas hoeft nu niets meer te missen.
Lees tot slot eventueel Johannes 21:1-14 voor uit Het Boek.
Dit verhaal kunt u vinden in Johannes 20:19-29
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Een paal vol spijkers

‘Nu moet het eindelijk toch eens een keer
afgelopen zijn met jou! Nooit vertel je de
waarheid. De ene leugen na de andere
komt uit je mond!’
Harm kijkt vader aan, zonder een spier te
vertrekken. Het is zo’n gewoonte geworden om dingen te vertellen die niet waar
zijn. Harm raakt er nauwelijks van onder
de indruk als vader tegenover hem staat.
Vader zou nog veel meer willen zeggen,
maar wat helpt het. Hij heeft z’n zoon er
al zo vaak over aangesproken...
Hoe zou zo’n jongen dit nu af kunnen leren? Vader denkt erover na, praat er met
moeder over en ook bidden ze er samen
voor.
Enkele dagen later roept vader zijn zoon
bij zich en zegt: ‘Harm, ik ga jou helpen
om het liegen af te leren.
Ga maar eens met me mee.’ Harm loopt
met grote, vragende ogen achter vader
aan. Wat’ ie nu toch van plan is... Achter
de schuur staat een grote stevige paal.
‘Hou vast jongen, dan tillen we hem samen naar de deur van de keuken.’ Wat
zo’n paal nu toch met liegen te maken
heeft...
Vader graaft een diep gat in de grond en
samen zetten ze de paal er in. De vragen

liggen Harm voor in de mond, maar hij durft ze niet te stellen. Als alle aarde stevig is aangedrukt,
zegt vader, al leunend op z’n spa: ‘Harm ik ga iets doen. Steeds wanneer jij tegen moeder
of mij iets zegt, dat niet waar is, dan ga ik naar deze paal, neem een spijker en sla de spijker in het
hout.’ Hè, is dat nu alles? Harm is helemaal niet onder de indruk van vaders plan.
De volgende morgen roept moeder Harm na, terwijl hij net de deur uit wil lopen: ‘Harm, heb je je kamer al opgeruimd?’
‘Ja!’ gilt Harm nog net en is al weg. De eerste leugen. Vader loopt met hamer en spijker naar buiten.
De eerste spijker zit in het hout.
Als Harm uit school komt, beweert hij geen huiswerk te hebben. Weer een leugen. Zo gaat het die
dag nog wat keren en aan het eind van de dag zitten er wel 5 grote spijkers in de paal. De volgende
dag weer en de dag daarop zijn het er zelfs 6! Als Harm uit school komt, blijft hij even bij de paal
stilstaan. Hij telt de spijkers. Dat zijn er al aardig wat... Gek hoor, hij moet die avond steeds maar aan
die spijkers denken en... aan die leugens.
Pong! pong! slaat de hamer op de kop van de spijker. Het lijkt in Harm’ oren wel of deze geluiden
tegen hem zeggen: leugenaar! leugenaar! Hij zou z’n oren wel dicht willen stoppen. Die dag blijft het
bij één spijker.
De daaropvolgende dagen gaat het nog beter, want vader hoeft niet één keer naar buiten om een spijker in het hout te slaan. Soms doet Harm nog net op tijd z’n hand voor z’n mond: bijna weer een leugen! Wat zijn vader en moeder blij!
Harm ook! Nu beseft hij pas wat hij al die tijd gedaan heeft. En toch is Harm niet helemaal gelukkig.
Telkens wanneer hij de deur in- of uitgaat, ziet hij de paal met die spijkers.
Vader merkt het wel en zegt op een dag tegen Harm: ‘Ga eens even mee naar buiten!’ Uit de schuur
haalt vader een grote nijptang en één voor één trekt hij de spijkers er uit. Harm staat er met stralende
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ogen bij te kijken. De spijkers worden er allemaal uitgehaald! ‘Maar... maar vader, er zitten nu wel
heel veel gaten in het hout.’ ‘Ja kerel, dat heb je heel goed gezien. Spijkers laten gaten achter, maar
weet je dat leugens ook iets achterlaten in je leven? Ik ben zo blij dat je hebt afgeleerd te liegen, maar
nu wil ik je nog iets leren.
Die gaten in het hout kan ik niet onzichtbaar wegwerken, maar de Here Jezus wil jou wel al je zonden vergeven. Hij wil het zo doen, dat je er niets meer van terugvindt. De Here Jezus is gestorven aan
het kruis, juist voor dit soort dingen, voor onze zonden. Hij heeft gezegd dat als je je zonden belijdt,
als je ze altijd aan Hem vertelt en ze nalaat, Hij jouw zonden wil vergeven Er staat in de Bijbel dat
Hij ze dan helemaal weg doet, zover het Oosten is van het Westen. Hij denkt er dan zelfs niet meer
aan! Zullen we er samen vergeving voor vragen?’
Die avond loopt vader met Harm naar zijn kamer en samen knielen vader en Harm neer. Harm vraagt
vergeving voor al z’n leugens. Hij weet dat de Here Jezus ze nu allemaal vergeven heeft. Wat zijn vader en moeder blij! Ze danken God voor het geweldige idee en de verandering die daardoor is gekomen in het leven van Harm. Vader gaat naar buiten, haalt de paal uit de grond en brengt hem achter
de schuur. Bovenop de brandstapel gooit hij hem neer. Hij steekt het hout aan en al gauw pakken de
vlammen de paal. Met een dankbaar hart gaat vader weer naar binnen.
U kunt dit verhaal visualiseren door werkelijk een paal en spijkers te gebruiken.
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Objectles
Benodigde materialen:
3 blokjes met een gat erin, doorboord dus. De blokjes verven: één groen, één goud en één zwart. U
kunt ook 3 grote kralen nemen of piepschuimballen, in dezelfde kleuren.
2 veters en een klein stukje dun garen in de kleur van het touw.
Voorbereiding:
Neem de twee veters en het dunne garen en bindt de twee veters prex
cies in het midden samen (x), zoveel mogelijk onzichtbaar.
Vertel:
Wijs op het gouden blokje: Toen de aarde er nog niet was en God was er alleen, was alles mooi en
goed. Maar God voelde Zich alleen en maakte een prachtig plan. Hij schiep de aarde (laat het groene
blokje zien) met planten, dieren en mensen. Alles was goed, zeer goed zelfs. God genoot van de mensen en de dieren en de mens genoot van Hem. God en mensen waren heel dicht bij elkaar (leg het
gouden en groene blokje op elkaar. God was goed, de mensen waren goed, totdat… de mens verkeerd deed. De mens zondigde, dacht het wel zonder God te kunnen (laat het zwarte blokje zien).
Wat was God intens verdrietig (plaats nu het zwarte blokje tussen het gouden en groene blokje). God
en de mensen pasten niet meer bij elkaar, want God was goed en de mens fout.
Alles was mislukt. Alles?
Nu neemt u de twee aan elkaar bevestigde touwtjes in uw hand en wel
x
op de
volgende wijze:
Neem dat deel waar het kruisje staat in uw handpalm, zodat de kinderen het niet zien. Houd het in je
handpalm ook tijdens de volgende handeling.
Rijg het zwarte blokje aan de veters en zorg dat het aan elkaar geknoopte stukje niet te zien is. Dit
deel bevindt zich binnenin het zwarte blokje. Aan weerszijden van het zwarte blokje steken nu 2 veters uit het gat. Deze splitsen en op de volgende wijze het groene en gouden blokje er aan rijgen. Het
gat van het zwarte blokje aan de voorkant en die van de andere blokjes aan de zijkant.

Groen

Zwart

Goud

Wijs op de kloof, de zonden (het zwarte blokje) die er is tussen God en mensen en dat de mens zo
nooit meer bij God kan komen. Of toch? Ja, Jezus kwam om de zonden te vergeven. Hij stierf aan het
kruis en nam zo jouw en mijn zonden weg. Hij droeg de straf en zo werd de weg naar God weer vrij!
Vraag nu een kind naar voren die twee touwtjes vasthoudt. Houdt zelf de touwtjes aan de andere kant
vast en trek… de zonde valt er tussenuit. Groen en zwart hangen samen aan de veters. God en mensen kunnen weer bij elkaar komen, want God wil de zonden wegnemen en vergeven.
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Onno Ongeloof
Onno Ongeloof komt op bezoek en daagt de kinderen uit, op zijn vragen en opmerkingen te reageren. Het is goed daar een volwassene bij
te hebben, die de reacties ook verder toe kan lichten en het gesprek
kan leiden.
Laat de kinderen even wennen aan Onno’s uitdagende, provocerende
houding. Er moet steeds voor de kinderen de gelegenheid zijn te reageren (…). De figuur die Onno Ongeloof speelt hoeft zich natuurlijk
ook niet letterlijk aan onderstaande tekst te houden. Het is de bedoeling dat de kinderen leren zich te verdedigen en uit te komen voor wat
ze geloven, zonder zich daarvoor te schamen of zich terug te hoeven
trekken. Geef als leiding niet te snel zelf de antwoorden, maar laat de
kinderen het zelf proberen. Hun denkprocessen moeten in gang gezet worden gezet.
Laat de kinderen daarom eerst zelf wat onderzoek doen, voordat Onno Ongeloof binnenkomt. Vertel
hen bijvoorbeeld dat u een e-mail heeft gekregen van iemand die langs wil komen en vragen over het
geloof wil stellen. En dat het goed is je op zo’n gesprek voor te bereiden. Houdt het maar een beetje
geheimzinnig wie er gaat komen.
De teksten die ze samen kunnen lezen en waar u met de kinderen even over doorpraat zijn bijvoorbeeld:
1 Cor.15:1-11
Matt.28:11-15
Joh.19:38-42
Matt.28:1-10
Joh.20:24-29
Onno Ongeloof stapt het lokaal binnen en begint:
O nee hè, weer zo’n klas vol met vrome kinderen. Jullie willen me toch niet vertellen dat
jullie hier iedere zondag zijn (…) Wat? Jij bent hier niet iedere zondag? (…)
Waarom niet? (…). En jij, jij bent er iedere zondag? Waarom kom je hier? Ik zou liever
in het zwembad liggen of een stuk met de auto rijden of misschien wel naar Six Flags of
de dierentuin.(…)
Dus jullie geloven? Jullie geloven heel echt? (…).
In wie geloven jullie dan? (…). In God?? O nee hè, ze geloven in God. Wat een stelletje… o, dat mag ik zeker niet zeggen tegen vrome kinderen die altijd naar de kerk gaan.
Weet je waarom ik niet geloof? Ik heb God nog nooit gezien. Jij wel soms? (…). Hoe
kan je dan in Hem geloven? (…). Heeft iemand van jullie ooit God gezien? (…). Nou ,
dan geloof je het toch niet.
Leiding
Geloof jij dat Napoleon heeft geleefd?
Onno
Ja natuurlijk?
Leiding
Waarom geloof je dat?
Onno
Nou, dat leer je toch zeker op school! Het staat in alle geschiedenisboeken.
Leiding
Maar weet je het zeker?
Onno
Ja.
Leiding
Maar je hebt Napoleon nooit ontmoet, nooit een foto van hem gezien of zo en toch
geloof je dat hij heeft geleefd?
Onno
Eh…, ja, maar nog even iets anders, iets wat mensen over Jezus vertellen: Ze zeggen dat
Hij uit de dood is opgestaan. Nou vraag ik je.Wie gelooft dat nog in deze tijd? (…).
Wat? Jij? En waarom geloof je dat dan? Was je er bij of zo? (…).
Leiding
Nee, we waren er niet bij, maar jij hebt Napoleon ook nooit gezien, weet je nog?
Onno
(een beetje boos…) Nu moet u me niet in de reden vallen. Ik heb gelezen, dat die soldaten die bij het graf stonden zeiden dat het lichaam van Jezus gewoon door de discipelen
is gestolen en toen hebben zij dat praatje van de opstanding in de wereld gebracht. (…).
En zo is het denk ik precies gegaan ja, het lichaam van Jezus is gestolen en de discipelen
vertelden overal: Jezus is opgestaan (…).
Leiding
O ja, denk je dat? Ga nu maar eens netjes zitten, met je mond helemaal dicht. Je hebt nu
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Onno
Leiding
Onno
Leiding

Onno
Leiding
Onno
Leiding

Onno
Leiding
Onno
Leiding

zoveel gepraat en nu wil ik wat zeggen.
De wachters bij het graf hadden de opdracht gekregen om te waken. Hoe kan het dan dat
ze allemaal tegelijk sliepen? Ze zouden heel strenge straffen krijgen als ze niet goed
opletten. Als het Romeinse soldaten waren kregen ze zelfs de doodstraf, als ze niet goed
opletten. Dus, reken maar dat ze wèl goed hebben opgelet. En trouwens, àls ze sliepen,
hoe weten ze dan wat er is gebeurd?
(Kijkt onverschillig alle kanten op, maar hoort alles wel degelijk).
En nog wat anders, het lichaam van de Here Jezus is nooit teruggevonden. En de
tegenstanders zullen wel heel goed hebben gezocht om daarna te kunnen bewijzen dat
Jezus helemaal niet was opgestaan uit de dood.
Ik denk dat ik even naar de wc moet...
Nee, blijf nog even zitten Onno Ongeloof. Petrus en Paulus zijn de wereld ingetrokken
om over deze opgestane Jezus te vertellen. Ze zijn allebei gedood omdat ze dat deden.
Zouden ze ook hun leven hebben gegeven als ze wisten dat Jezus helemaal niet was op
gestaan? Je laat je toch niet zo maar doodmartelen?
Wil je nog meer horen?
Nee, nee, ik ga al… ik laat jullie wel alleen. Jullie brengen mij alleen maar in verwarring.
Luister toch nog maar even naar nog bewijs dat Jezus echt is opgestaan.
In 1 Cor.15:1-11 Staat dat Jezus is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Die
hebben Jezus dus allemaal tegelijk gezien, ná Zijn opstanding.
Misschien was Jezus alleen maar in coma en kwam Hij later weer bij en is Zelf uit het
graf gekomen. (Tegen de kinderen, probeert ze te overtuigen. Vindt het zelf een geweldig argument) Ja, dat is het, dat moeten jullie geloven!
Als jouw verhaal waar zou zijn hoe kan het dan dat Jezus drie dagen en nachten zonder
eten en drinken in het graf gelegen heeft. Hij was toen natuurlijk erg verzwakt. Bovendien hadden ze Hem met kruiden behandeld en in doeken gewikkeld als een mummie.
Dan zou Hij dus Zichzelf uit de doeken hebben moeten bevrijden, die grote steen hebben moeten wegrollen, de wachters wegjagen en dan moeten wegwandelen op Zijn
doorboorde, kapotte voeten en met een gat in Zijn zij, waar de soldaat zijn speer in had
gestoken?
Ik moet naar de wc.
Weet je Onno Ongeloof. Je hoeft het niet te geloven, het is je eigen keus. Iedereen moet
zelf kiezen of hij of zij in Jezus wil geloven. Alleen, denk nog maar eens goed na of
jouw argumenten kloppen of niet.
Eh,… nou ja...eh, zoiets heb ik altijd gehoord. Dat zeggen de mensen gewoon. Maar nu
moet ik zoooo nodig naar de wc….
Ga maar gauw, en als je nog vragen hebt, mag je altijd bij ons komen.
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De Pesachmaaltijd
Houd met de kinderen een soort Pesachmaaltijd, zodat ze de diepere betekenis zullen gaan begrijpen
van het joodse paasfeest. Het is goed om verschillende symbolen te gebruiken om de geschiedenis
van het volk van God te verduidelijken. Leg de kinderen eerst uit wat u gaat doen. Dat het niet zomaar een maaltijd is, maar dat joodse kinderen iedere vrijdagavond of wanneer er een joods feest op
komst is een bijzondere maaltijd met elkaar hebben. Vandaag zullen wij dat op onze manier ook vieren met elkaar.
Gedekte tafel
De tafel is heel mooi gedekt met een wit tafellaken en 7 theelichtjes.
Er staat een bord met bittere kruiden (mierikswortel) en een bakje met zout water en een botje van
een lammetje, afgedekt met een witte doek.
Een bord met drie matzes, waarvan de middelste gebroken is en afgedekt met een witte doek. De andere helft van de matze is ergens verstopt in de ruimte.
Er staat ook een karaf of glazen kan met druivensap klaar en bekertjes.
Zorg dat alle kinderen er in een kring omheen kunnen zitten.
Handen wassen
Bij de Joden is het de gewoonte om je handen en voeten te wassen voor je aan tafel gaat. Wij wassen
vandaag alleen de handen. Wij wassen niet onze eigen handen, maar die van de ander.
Houd na afloop een kort gesprekje.
Hoe vond je het om iemands handen te wassen? Hoe vond je het dat iemand jouw handen waste? Nu
kan het verhaal van Petrus, waarin hij Jezus eerst verbood zijn voeten te wassen en later Jezus vroeg
hem helemaal te wassen, worden aangehaald (Joh. 13:1-20).
Aanvang
Verzamel de kinderen aan tafel en begin met gebed. Sluit dit gebed af met de woorden: ‘Gezegend
bent U o God, Onze Heer en Koning van het heelal. U, die Uw Zoon gezonden heeft, Uw Enige Zoon
Jeshua, de Messias, het Licht van de wereld en Ons Paaslam, waardoor wij het leven hebben ontvangen. Amen.
AAN TAFEL
Het huis is gereinigd van de zuurdesem. De leiding legt uit dat de joodse huizen goed schoongemaakt
zijn en het oude zuurdesem, wat wordt gebruikt om het brood te laten rijzen, weg wordt gegooid. Dit
als teken dat we alles wat zonde is, weg moeten doen uit ons leven. Het is ook een verwijzing dat het
volk Israël overhaast uit Egypte moest vertrekken en geen tijd had om het brood te laten rijzen.
Twee kinderen mogen nu de volgende teksten lezen:
Exodus 12:18-20 en 1 Cor.5:6-8.
Een ander kind stelt de vraag (schrijf dit van te voren op een briefje): ‘Waarom is deze (avond)
maaltijd anders dan andere maaltijden?’
De leiding geeft antwoord: ‘Omdat wij denken aan de uittocht’. Het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt nu in het kort verteld. God Zelf heeft dit feest ingesteld. (Ex.12:8 en Numeri 9:11).
Bittere kruiden en het bakje met het zoute water laten zien het verdriet van de slavernij en de tranen
die dat kostte. Zij maakten het leven bitter (Ex. 1:14). Dit bittere, moeilijke leven werd als het ware
‘afgewassen’ toen het volk door de Rode Zee trok.
Houd nu een gesprek over lijden wat wij tegenkomen en wat voor gevoelens en gedachten dat bij ons
oproept. Wij sluiten deze maaltijd af met een heenwijzing naar Jezus, die aan het kruis is gegaan, het
verdriet op Zich heeft genomen om ons, in ons lijden, te kunnen bijstaan en vertroosten.
Vul steeds duidelijk zichtbaar een bekertje met druivensap voor u er over gaat vertellen. Dus u doet
die handeling 5 keer.
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BEKER 1: teken van het uitgeleid zijn uit de slavernij.
De betekenis van het botje wordt uitgelegd. Het botje herinnert aan het Paaslam dat in iedere familie
werd geslacht en geofferd. Het bloed van dit geofferde lam werd gebruikt om de deurposten met
bloed of met rode verf te bedekken om het kwaad buiten de deur te houden. Door Jezus zijn wij veilig voor de boze. (Ex.6:5-6).
Het geschiedenis van de kruisiging en de opstanding wordt verteld (Joh.19:28-38).
Alle kinderen mogen nu een slokje uit het bekertje nemen.
BEKER 2: teken van redding
Twee matzes liggen heel op het bord, daar tussen ligt een halve matze. De kinderen mogen de andere
helft opzoeken. Leg de betekenis daarna uit: de twee hele matzes wijzen op de Vader en de Heilige
Geest. De gebroken matze wijst op Jezus, die als Enige verbroken is geweest om ons te verlossen van
onze zonden.
Laat het gevulde bekertje nu rondgaan. Ieder kind mag er een slokje uit nemen.
BEKER 3: teken van verlossing
Twee kinderen lezen voor uit Ex.12:26-27 en Joh. 1:29.
Zing samen bijvoorbeeld:
•
Hij kwam bij ons heel gewoon (uit Opwekkingsliederen).
•
Vanwaar de zon opgaat (Opwekkingsliederen)
Laat het gevulde bekertje nu rondgaan. Ieder kind mag er een slokje uit nemen.
BEKER 4: teken van het aannemen als Gods volk
Twee kinderen lezen voor 1 Cor. 10:16 en Lucas. 22:14-16.
Zorg voor een kleine feestmaal met lekkernijen, bijvoorbeeld toastjes, kleine stukjes cake, spekjes
enz. Leuk is ook eventuele Joodse broodjes te geven, challes. Vertel: Wij behoren Hem toe als Zijn
volk. Daarom vieren wij feest.
De kinderen geven elkaar lekkers, delen om de beurt wat uit en vieren feest.
Laat ook het gevulde bekertje nu rondgaan. Ieder kind mag er een slokje uit nemen.
BEKER 5: teken van de opstanding
Uit deze beker drinken wij niet, omdat Jezus deze beker pas zal drinken met ons in het Koninkrijk
van Zijn Vader (Matt.22:2-4a). Hij verwijst naar de wederkomst(Openb.19:9; 21:6-7)
Bid en dank na afloop bidden als groep met elkaar.
U kunt de volgende activiteiten vooraf laten gaan aan het vieren van deze Pesachmaaltijd. Ander activiteiten na afloop van de maaltijd.
1.

De kinderen mogen zonden en waaromvragen op een papiertje schrijven. Timmer alle briefjes
daarna op een groot stuk hout. Op deze manier geef je alles over aan de Here Jezus die voor
onze zonden en de ‘waarom’ vragen is gestorven. Jezus riep óók uit: ‘Waarom heeft U mij verlaten!’

2.

Leg de lijdensgeschiedenis uit. Speel bijvoorbeeld van te voren een toneelstukje over het
bidden en het verlaten zijn van de Here Jezus door Zijn vrienden in Getsemane. Anderen
kunnen het verwerken in een tekening of er een schilderij van maken.

3.

Op de muziek van Adrian Snell bewegingen bedenken die de emotie uitbeelden waarover hij
zingt. Het gaat over het lied: Gethsemane. Onderaan vindt u de vertaling. Verdeel de kinderen
in verschillende groepjes (voor ieder couplet 1 groepje) en laat iedere groep gebaren en dans
pasjes bedenken en oefenen bij het couplet. In de grote groep de muziek draaien. De 6 groepjes
verdelen zich over de ruimte en staan in ‘bevroren’ houding. Als hun couplet door Adrian
Snell wordt gezongen, komen ze in beweging en sluiten deze weer af door als standbeelden in
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een bepaalde positie terug te keren.
•
•
•
•
•
•

De nacht is koud en stil mijn Heer. Laat deze beker aan mijn lippen voorbij gaan, want Ik ben
zo bang.
Vader help Mij nu: Ik bid, bewaar Mij van dit gericht, wat Ik moet doorstaan. Ik heb niemand,
behalve U. Red Mij van de pijn die Ik moet dragen.
De nacht is koud en stil mijn Heer. Laat deze beker aan mijn lippen voorbij gaan, want Ik ben
zo bang.
De spijkers zijn scherp en gemeen mijn Heer, oh red Mij van het houten kruis, want Ik ben zo
bang.
O God, de tijd is zeer nabij, Ik zal verraden worden door een man die Ik vertrouwde. Ik kan
niet sterven aan een kruis. Doch niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
O God mijn Vader, de spijkers zijn scherp en gemeen, maar breng mij naar het houten kruis.
Het is de enige weg…

De engelse titel is als volgt:
Jesus
The night is cold and quiet, my Lord
O let this cup pass from my lips
For I am so afraid.
Father, help me now I pray.
Save me from this trial I have go trough
Father, I have no one but You
Save me from the pain I have to bear.
The night is cold and quiet, my Lord
O let this cup pass from my lips
For I am so afraid.
The nails are sharp and cruel, my Lord
O save me from a cross of wood
For I am so afraid.
O God, the time is very near.
I’m going to be betrayed by a man I trusted.
I cannot die upon a cross
Though not My will but yours, O God My Father.
The nails are sharp and cruel, my Lord.
But take me to the cross of wood.
It is the only way.

Dit hele gebeuren hebben we met een groep 10-12 jarigen uitgeprobeerd, zonder oefening vooraf. We
namen hen mee in het gebeuren. Zij waren diep onder de indruk en begrepen heel goed waarom de
Here Jezus moest lijden en sterven en wat Hem dit heeft gekost.
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Een schaduwspel
Onderstaande kan in zijn geheel in pantomime worden gespeeld. Natuurlijk vereist het goede voorbereiding. Terwijl een deel uit de geschiedenis van Goede Vrijdag en/of Pasen wordt voorgelezen uit bijvoorbeeld Het Boek, spelen mensen het uit achter het witte laken. De bouwlampen laten de schaduwen zien van diegenen die de bepaalde handelingen verrichten. Tijdens de voorbereidingen moet u er goed op letten
of de handelingen sprekend genoeg zijn voor de zaal. Degene die voorleest moet de beelden goed in de gaten houden en niet klakkeloos doorlezen.
Benodigdheden en werkwijze:
Zorg voor een groot stuk wit lakenkatoen van minimaal 3 bij 2.50 meter. Span dat tussen bijvoorbeeld plastiek buizen (bijvoorbeeld elektriciteitsbuizen of PVC pijpen). Het laken moet echt goed strak staan. Zorg dat het gevaarte stevig vast
wordt gezet, zodat het beslist niet om kan vallen. Zorg ook voor grote bouwlampen op standaards.
Zet het gespannen laken vooraan op het podium en de bouwlampen erachter.
Zorg dat u iemand heeft die heel goed kan voorlezen. Stop soms even tijdens het voorlezen terwijl de
handelingen nog even doorgaan.
Aan de schaduwen moet duidelijk te zien zijn, dat het om Oosterse mensen gaat, zoals bijvoorbeeld
hoofddoeken. Probeer met enkele mensen van te voren uit welke en hoe u de verschillende gebeurtenissen in beeld brengt. Zorg ook voor de schaduw van een kruis.
Idee:
Na de geschiedenis van de kruisiging te hebben voorgelezen, kunt u bijvoorbeeld mensen uit onze
tijd nemen, die ook aankomen bij het kruis en daar neerknielen.
U kunt dan het volgende voorlezen of het met eigen woorden weergeven. Natuurlijk kunt u zelf karakteristieke personen uit uw omgeving nemen.
‘Kijk eens, wie komt daar aanlopen? Is dat niet Joost, die jongen uit onze groep, die altijd wordt gepest? Nou ja, het is ook zo’n stom joch. Zo suffig. Wat doet’ie nou? Knielt hij neer bij het kruis?
O, en moet je zien wie daar nog meer aankomt. Wat zeg je? Ken je hem niet? Ach, hij is ook helemaal niet bekend hoor. Het is iemand die eigenlijk al heel lang zijn huis niet meer uitkomt. Hij is ziek
en niemand bezoekt hem. Ja, echt een eenzame ziel. Moet je zien hoe hij aan komt strompelen, met
en stok in zijn hand. Hij had beter thuis kunnen blijven. Het is toch allemaal voorbij… En hij zal niet
eens kunnen knielen… (de zieke man knielt neer).
Wàt? Daar komt de dorpsgek ook aan. Je weet wel, die man die altijd luid zingend door de winkelstraten loopt en uit vuilnisbakken eet. Hè, knielt hij ook neer bij het kruis? Onbegrijpelijk. Dit gaat te
ver.
En wat moet hij hier, die drugsgebruiker? Men zegt dat hij al heel wat kraakjes heeft gepleegd. Die
zou Jezus toch zeker hebben weggestuurd. Hoe durft hij zomaar te knielen bij het kruis.
Gelukkig, daar komt de burgemeester aan. Hij zal wel wat mensen wegsturen, want dit gaat toch echt
te ver.
(de burgemeester die waardig aan komt lopen, knielt ook heel langzaam neer bij het kruis).
Laat op dat moment een stem door de microfoon klinken die roept.
‘Jezus stierf voor iedereen. Ja, ook voor jou!’. ‘Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden;. ‘Zij die
Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods ze worden.’
Hierna kunt u één van de verhalen vertellen die u in de voorafgaande pagina’s kunt vinden.
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Mogelijkheden voor activiteiten rondom Goede Vrijdag en Pasen
Naast de suggesties die na deze pagina’s volgen geven wij u hieronder nog enkele mogelijkheden die
u met de kinderen zou kunnen doen. Het is de bedoeling dat u zelf een programma samenstelt en
daarbij gebruik maakt van de ingrediënten van deze, de vorige en volgende pagina’s.
1.

Bezoek een begraafplaats
Het is aan te bevelen vooraf de ouders toestemming te vragen voor de volgende activiteit. Juist
in deze vorm kan het heel ontspannen zijn eens een bezoek te brengen aan een kerkhof.
Meestal maken kinderen pas kennis met een kerkhof als er een geliefde wordt begraven. Dan is
de sfeer vaak beladen en voor de kinderen een verdrietige ervaring. Nu kunnen ze in alle rust
eens onder uw leiding rondkijken en vragen stellen. Maak van te voren duidelijke afspraken
over het gedrag van de kinderen. Leg uit dat er misschien mensen zijn, die daar rondlopen met
veel verdriet. Als wij dan schreeuwen en lachen, kan dat heel pijnlijk zijn.
Lees wat mooie opschriften van grafstenen en bespreek de betekenis daarvan. Wat zou men
met dat opschrift bedoelen. Spreek met de kinderen ook over de dood en wat daarna komt voor
diegenen die Hem liefhebben. Spreek ook over het verdriet dat mensen hebben als er iemand
is gestorven. Misschien zijn er kinderen die net hebben meegemaakt dar er iemand is begraven. Houd daar rekening mee. Trek de vergelijking met de discipelen, die zich net zo
verdrietig voelden, als de mensen die hier hebben gestaan, toen ze iemand moesten begraven.

2.

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 verschillende materialen, zoals wasco, krijt, viltstiften, kleurpotloden, verf of zandtekenen (d.w.z. eerst met behangplaksel en een kwastje een deel tekenen en
daarna fijn zand erover strooien.
We geven u suggesties.
- Intocht in Jeruzalem
- Jezus naar het kruis geleid
- Het laatste avondmaal
- De kruisiging
- Gethsemané (gebed)
- Jezus krijgt te drinken
- De gevangenneming
- Ze nemen Jezus van het kruis af
- Het verraad van Judas
- De begrafenis van Jezus
- Petrus verloochent 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
- Andere verschijningen
Het is natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten tekenen. Vertel iedere
groep in het kort wat er van hen wordt verwacht of geef ieder het bijbehorende bijbelgedeelte.

3.

Vertellen
De kinderen mogen om de beurt een stukje over het lijden en sterven van de Here Jezus vertellen. Spreek af dat ieder net zo lang praat, totdat de bel luidt. Dan mag het kind bijvoorbeeld een kruis doorgeven aan een ander kind. Het ene kind hoeft misschien maar 5 zinnen te
zeggen, terwijl het andere kind langer vertelt. U kunt dat zelf bepalen en ook een beetje aanvoelen wie u iets langer aan het woord laat. Niet ieder kind zal dit graag doen, maar er zijn er
altijd die dit prachtig vinden. U kunt dan tegelijkertijd horen wat de kinderen hebben begrepen
van deze geschiedenis.
Om het iets te vereenvoudigen kunt u ook dia’s laten zien van het lijden en sterven van de
Here Jezus. De kinderen mogen om de beurt iets vertellen over wat ze op de volgende dia zien.
Als u geen dia’s heeft, laat u de kinderen dia’s tekenen. Gebruik vellen overheadsheet en overheadstiften. Knip de sheets ter grote van het diaraampje en geef ieder kind een stukje. Gebruik
van punt 3 de verschillende gebeurtenissen die getekend kunnen worden.
Nog een mogelijkheid is iedere overheadsheet in tweeën te knippen en daarop te laten tekenen
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en. Dan laat u het zien via de overhead en ieder kind mag iets vertellen bij zijn eigen tekening.
4.

Aanschouwelijk onderwijs
Leg op een tafel allerlei attributen die met Pasen te maken hebben. Maar leg er ook dingen
tussen die daar niets mee te maken hebben. De kinderen mogen om de beurt een attribuut
pakken en vertellen welk attribuut met Pasen te maken heeft en waarom. Vraag andere
kinderen hierop te reageren. U krijgt dan aan de hand van de voorwerpen een gesprek met de
kinderen over de werkelijke betekenis van Pasen.
Attributen die u neer kunt leggen:
kruisje
paashaas
dobbelsteen
kuikentje
spons
ei
doornen
bootje
steen
narcis
azijn
versierd ei
spijkers
stok voor palmpasen.
geld
speer
geldstukken
5.

6.

Stempelen
Snijd verschillende aardappelen doormidden. Geef de kinderen een halve aardappel en een mesje. Leg uit dat ze altijd van zich af moeten snijden en goed op hun vinders
moeten letten. Ze mogen een kruis uitsnijden. Daarna is
dit te gebruiken als een stempel. Met deze stempel kunnen
ze bijvoorbeeld een mooie paaskaart maken. Ze schrijven
er een tekst op die met Pasen te maken heeft en sturen deze naar iemand die ze kennen of geven de kaart aan iemand in een verzorgingshuis. Een andere mogelijkheid is
op een langwerpig stukje stof te stempelen en dit te gebruiken als boekenlegger. Meestal sturen we met kerstkaarten, maar is het niet geweldig mensen de boodschap
van Pasen te mogen vertellen?
Natuurlijk kunt u i.p.v. een kruis ook een kroon uit laten
snijden: Koning Jezus. Die activiteit zou u dan met Hemelvaart kunnen doen.

Ketting
Er zijn kinderen die het prachtig vinden om een ketting te dragen met een kruis er aan.
Misschien is er iemand in uw omgeving die sieraden maakt en dit samen met de kinderen wil
doen.
U kunt bijvoorbeeld een kruis maken met Krimpie Dinkie. Dit materiaal is te koop in een
hobbyzaak. In de oven verkleint u dit tot 1/3 van de grootte en het wordt 9x zo dik. Hou daar
dus rekening mee als u gaat knippen. Perforeer er van te voren een gaatje in om hier later een
draadje door te kunnen halen. U kunt er ook een speld achter plakken en er een broche van
maken. De kinderen vinden het prachtig zoiets te maken.
In hobbyzaken kunt u ook kralen kopen waarvan kinderen een ketting kunnen maken, terwijl
zij zelf van bijvoorbeeld klei een kruisje maken.
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In de bijbelse tijd liet men altijd duidelijk merken hoe
verdrietig men was als iemand stierf. Bij de begrafenis
liepen de mensen op blote voeten en huilden vreselijk. Ze
hadden as over hun hoofd gegooid en scheurden hun
kleren.
Soms werden er zelfs groepen mensen gehuurd, die
meehuilden met de familie. Dat waren dus beroepsklagers
die extra moesten laten zien hoe erg de familie het vond
dat er iemand was overleden.
Het lichaam van de dode werd gewassen en in doeken
gewikkeld. Daarna werd het lichaam op een draagbaar
gelegd en naar het graf gebracht.

Arme mensen werden in de
grond begraven. Rijke
families lieten ook wel een
graf uithakken in bijvoorbeeld
de rotsen. Een dode werd
daarin gelegd, waarna een
grote witte steen voor de
ingang van het graf werd
gerold.
Jezus werd ook in zo’n graf
gelegd.
Maar dat was niet het einde:
het geweldige van Pasen is dat
Jezus uit het graf opstond. Hij
overwon de dood!
Hij heeft ons zo ook laten zien
dat het met de dood voor ons
niet is afgelopen. Hij zei:
’Ieder die in Mij gelooft, zal
het eeuwige leven krijgen.’
Lees maar eens na in Johannes
11 en 20.

29
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Een Chinees woord

God heeft het kruis opgericht
voor de mensen, om hen van
zonden te verlossen. Jezus was
de Zoon van God, maar Hij was
ook mens. Hij stierf voor onze
zonden aan een kruis en naast
Hem werden twee moordenaars
gekruisigd.
Kijk maar eens goed.
Hier zie je het.
In het Chinees zeggen ze tegen
het woordje KOM: lai,
maar ze schrijven het zo:
Als we het lai-teken uit
elkaar halen, krijgen we vier stukken, die
elk ook weer een Chinees woord zijn:
Het kruisteken betekent Skik,
dit is God.
De jentekens. Jen is mens.
Dus een kruis dat God betekent en drie
tekens die alle drie mens betekenen: drie mensen
en een kruis.
De Chinezen gebruiken dit woordje elke dag. Zij
gebruiken het, vaak zonder te weten welke betekenis er achter zit.

31

Eén van de moordenaars heeft
Jezus aangenomen. Hij begreep
waarom Jezus daar aan het kruis
stierf. Hij zei: ‘Jezus, denk aan
mij wanneer U in Uw Koninkrijk
komt.’ En Jezus verhoorde zijn
gebed direct. Hij antwoordde
hem: ‘Vandaag zult u met Mij in
het paradijs zijn.’ De ander spotte
en toonde geen berouw. Jezus
heeft gezegd: ‘Laat de kinderen
tot Mij komen.’ Dat geldt ook
voor jou. Wat wonderlijk hè, dat
de Chinezen elke dag dit woordje
KOM gebruiken, terwijl het zo’n
diepe betekenis heeft.
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Luther
Het is meer dan 500 jaar geleden dat Maarten Luther werd geboren. Hij deed heel
belangrijke ontdekkingen.
Maarten Luther droomde eens:
Hij zat achter zijn bureau en plotseling stond daar, met een gemene grijns op zijn
gezicht, de duivel.
Met krassende stem zei deze: ‘Zo Luther, weet jij niet dat je een grote zondaar
bent? Wat jij allemaal niet verkeerd hebt gedaan! Ha, ha, ha! Kijk, ik zal het eens
voor je opschrijven.
De duivel begon te schrijven en Maarten Luther keek toe.
Toen de duivel eindelijk klaar was en niets meer kon bedenken, pakte Maarten
Luther de pen. Hij wist nog meer en vulde de rij met zonden verder aan.
Maar…, daarna nam hij een andere pen. Hij doopte deze in de rode inkt en schreef
met prachtige letters, dwars door de rij van zonden heen:

Voldaan, door het bloed van Jezus Christus.
Toen hij opkeek was de duivel verdwenen.
Maarten Luther ontdekte dat je zonden alleen vergeven kunnen worden door de
Here Jezus. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis.
-

U kunt hier met de kinderen op inhaken door hen ook op te laten schrijven waarin zij fout zijn
geweest. Bij de boekhandel bestaan speciale pennen die het geschrevene onzichtbaar maken.

-

Een andere suggestie:
Doe in een glas wat bleekwater. In een ander glas doet u water. In dat water laat u al vertellend
een paar druppeltjes zwarte inkt (onze zonden) druppelen. Vertel over de vergeving die de
Here Jezus wil schenken, wanneer wij onze zonden belijden, wanneer wij alles aan Hem
vertellen. Al vertellend giet u een heel klein beetje bleekwater in het glas met de inkt en het
water. Langzamerhand verdwijnt het zwart. Zo wast de Here Jezus alles schoon.

33

© Stichting Parel, Soest

34

Gebruik kleuren uit de Bijbel.

NAAM

Num.4:6
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Nadat de profetie van Jezus was vervuld en Hij op de derde dag opstond uit
de dood, waren alle discipelen, behalve Thomas, bij elkaar, toen Jezus plotseling verscheen.
Toen de discipelen later Thomas zagen, vertelden zij hem dat zij Jezus hadden gezien en gesproken. Maar Thomas geloofde hen niet. Hij zei: ‘Ik geloof
het alleen als ik zelf Zijn doorboorde handen heb gezien en zijn kapot gestoken zij en anders kan ik het niet geloven.’
Acht dagen later zagen Thomas en de andere discipelen Jezus opnieuw. Jezus
zei tegen Thomas: ‘Leg jouw handen in Mijn handen en breng je vingers in
Mijn zij..’ Toen riep Thomas uit: ‘Mijn Here en Mijn God!’ Daarna sprak Jezus met Thomas over geloven. ‘Thomas, omdat jij Mij gezien hebt, geloof je,
gezegend zijn die mensen die niet gezien hebben en toch geloven!’
Gebruik voor de kleuren zilver een zilverstift en voor goud een goudstift, te koop in kantoorboekhandels. Als dat niet mogelijk is, gebruik dan grijs voor de zilverkleur en lichtbruin voor goud.
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Thomas twijfelde nog nadat anderen Hem gezien hadden. Veel mensen hebben Jezus na Zijn opstanding gezien. Gebruik je Bijbel om dat uit te zoeken:
Aan wie verscheen Jezus?
Waar verscheen Hij?

Johannes 20:19

Johannes 20:11-14

Aan wie?.............................................

Aan wie?.............................................

Waar?..................................................

Waar?..................................................

Johannes 20:26

Johannes 21:1-2

Aan wie?.............................................

Aan wie?.............................................

Waar?..................................................

……………………………………………………
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Waar?..................................................

Lucas 24:13-15
Aan wie?.............................................
Waar?..................................................

Handelingen 9:1-3

Openbaring 1:9 en 17

Aan wie?.............................................

Aan wie?.............................................

Waar?..................................................

Waar?..................................................
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Verslag van de opstanding
Stel je voor, jij bent verslaggever op de avond nadat Jezus is opgestaan uit de
doden. Maak onderstaand verslag af. Lees Matt.28 goed om voldoende informatie
te hebben dit verslag af te maken. Neem dit verslag eventueel op, om dit tijdens een
paasdienst te laten horen.
Verslaggever

Ik sta hier, midden in Jeruzalem en spreek met één van de
wachters die bij het graf de wacht hielden. Het verhaal van de man
uit Nazareth, die afgelopen vrijdag werd gekruisigd heeft een
vreemde wending gekregen. Er doen allerlei verhalen de ronde. Het
lichaam van Jezus van Nazareth is uit het graf verdwenen. Toen Hij
nog leefde schijnt Hij vele wonderen te hebben gedaan. Wat
gebeurde er bij dat graf?

Wachter

Het was vreemd, net een droom. Ik voelde de aarde schudden.
Toen begon plotseling die gigantische steen te bewegen. Hij rolde
zo uit zichzelf weg, weg van het graf. Een mens, of misschien was
het ook wel een geest, kwam uit het graf tevoorschijn. Het volgende
wat ik mij herinner was, dat ik wakker werd en een leeg graf vond.
Daarna ben ik op de vlucht geslagen.

Verslaggever

Dank u wel. Mevrouw, kan u vertellen wat u vandaag heeft gezien?

Maria van Magdala …………………………. ……………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Verslaggever

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Twijfelende Thomas ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Verslaggever
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Ooggetuigenverslag
Stel je voor dat je ten tijde van de opstanding van Jezus had geleefd en je zou fotograaf zijn geweest van een beroemd dagblad. Welke foto’s zou je hebben genomen? Maak er een tekening van in elk van onderstaande frames. Laat het eventueel
op overheadsheet tekenen, zodat het tijdens de paasdienst getoond kan worden.
De kinderen kunnen er dan zelf bij vertellen.
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MENSEN RONDOM HET KRUIS
Opdracht:
Welke tekstverwijzing hoort bij welke omschrijving? Kopieer de kaartjes op gekleurd papier. De kinderen knippen ze uit en leggen de juiste tekstverwijzing bij het juiste kaartje. Geef hen daarna de opdracht van de volgende pagina.

Marcus 15:13

Voorbijgangers spraken
lastertaal tegen Jezus.

Marcus 15:24

Een menigte Joden schreeuwde:
‘Kruisig Hem!’

Marcus 15:29

Een Romeinse hoofdman zag dat ± 3
uren de zon verduisterd werd. Hij zag
ook dat het voorhangsel van de tempel
scheurde en dat er een aardbeving was.
Hij verheerlijkte God en zei” ‘Waarlijk
dit was een Zoon van God.’

Lucas 23:39

De andere misdadiger zei, hem
bestraffende: ‘Vreest zelfs gij
God niet… wij ontvangen terecht
straf, maar deze Jezus heeft
niets onbehoorlijks gedaan.’

Lucas 23:40 en 41

De Romeinse soldaten
kruisigden Jezus en
verdeelden Zijn klederen.

Er werden 2 misdadigers gelijk
met Jezus gekruisigd. Eén van
de gehangen misdadigers
lasterde Jezus.

Mattheüs 27:45-47,54
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Mensen rondom het kruis.
Soms gaan mensen in Jezus geloven. Mensen van
wie je het helemaal niet
verwacht, zoals de misdadiger aan het kruis en de
Romeinse hoofdman.
Wat zouden jij en ik eigenlijk hebben gezegd of gedaan als wij daar hadden
gestaan?

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Stel je nu eens voor dat jij
bij het kruis had gestaan.
Wat zou jij allemaal gezegd en gedacht hebben?
Schrijf al die gedachten
maar in woorden of zinnen
in het kruis.

………………………………
………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………..
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
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Paas
Paas--letter
letter--raadsel

Op de volgende pagina staan de vragen.

De oplossing is:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
47
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Paas -l-e-t-t-e-r- raadsel
1.
2.

3.

4.

Hieronder staan een aantal vragen. Schrijf de antwoorden op een
apart blaadje.
De antwoorden kun je vinden in het letterraadsel. Zoek ze op en kleur
de vakjes waar de antwoorden staan. Vind je een woord niet, dan is
je antwoord fout.
In de vakjes die je nog niet hebt gekleurd, staan meer woorden en
ook nog wat losse letters. Zoek deze overgebleven woorden op. Ze
vormen kleine zinnetjes die alles met Pasen te maken hebben. De
losse letters mag je wegstrepen.
Maak er samen een wedstrijdje van wie de goede antwoorden heeft
gevonden.

DE VRAGEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie was de moeder van Jezus?
Wie heeft het lichaam van de Here Jezus van het kruis genomen? (zie
Johannes 23:50-53).
Wat was er voor het graf gerold?
Wie waste zijn handen toen de Here Jezus werd veroordeeld?
Boven het kruis stond: De Koning der ...
Op welke heuvel stond het kruis van de Here Jezus?
Omdat ze bang waren dat het lichaam van de Here Jezus gestolen
zou worden, moesten mensen het graf …
Het lichaam van de Here Jezus werd in een … gelegd.
Wat gebeurde er toen de Here Jezus opstond? Er kwam een grote …
Jezus verscheen aan twee mannen die op weg waren naar …
Hoeveel kruisen stonden er op de heuvel?
Jezus stierf aan het …
Wie riep na de kruisiging van de Here Jezus uit: ‘Waarlijk, deze mens
was een Zoon Gods.’
Wat heeft de Here Jezus overwonnen? De ……..
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- woord puzzel
Van links naar rechts:
1.
3.
6.
15

8.
9.

14

10.
11.
13.

14.

Feest waarbij we er aan denken, dat Jezus is
opgestaan uit de dood.
Petrus sloeg bij de gevangenneming van Jezus
iemand een …. af.
Zo heette de grote tuin waar Jezus was toen
men Hem gevangen nam. (4e letter is een h)
Op dit dier reed Jezus bij de intocht in Jeruzalem.
De soldaten die Jezus bespotten, vlochten een
……….. van doornen.
De …. kraaide toen Petrus zijn Heer
driemaal verloochend had.
Bij het laatste avondmaal at Jezus dit met Zijn
discipelen.
Bij de intocht in Jeruzalem trokken de mensen
de takken van de bomen en legden die op de
……..
Jezus heeft Zich gezet aan de rechterhand
………..

Van boven naar beneden
1.
2.
4.
5.
7.
10.
12.
14.
15.

De Romeinse stadhouder ……….. liet Jezus kruisigen.
Toen Jezus dorst kreeg aan het kruis, stak men Hem een ….. met zure wijn toe.
Ze dronken ….. bij het laatste avondmaal.
Op Paasmorgen wentelde een engel de ……. voor het graf weg.
………….. was de moeder van Jezus.
Koning ………. met zijn soldaten bespotten Hem.
Judas kreeg ………. zilveren munten voor zijn verraad.
Op de dag van de opstanding waren twee mannen op weg naar het dorp …………..
even buiten Jeruzalem, toen de Here Jezus bij hen kwam lopen en met hen mee naar
huis ging.
‘Wie ……………… zal behouden worden’, zei Jezus.
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