PAASLES 3  JEZUS DOORSTAAT HET KRUIS
MATTEÜS 27

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Jezus aanbidden omdat Hij stierf voor de zonde en omdat Hij
toegang heeft gegeven tot God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te beschrijven hoe Jezus werd bespot.
De kruisiging uit te leggen.
De gebeurtenissen na de dood van Jezus te herkennen.
Het belang van Jezus’ dood te verklaren.

MEMORIEVERS
Matt.28:6

Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar de
plaats waar hij heeft gelegen.

TOEPASSINGEN





Erken Jezus als de Zoon van God.
Prijs Jezus voor het lijden en het sterven voor zonden.
Vertrouw Jezus voor de vergeving van zonden.
Dank Jezus dat Hij het mogelijk heeft gemaakt om toegang tot God te hebben.

VOLGENDE WEEK

PAASLES 3  JEZUS IS GEKRUISIGD

JEZUS STAAT OP UIT DE DOOD
Lees Matteüs 28
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ACHTERGROND
Matteüs schreef zijn evangelie om te laten zien dat Jezus Israëls langverwachte Koning en Messias was. Hij
begon zijn boek door het fundament te leggen, dat Christus de vervulling van de messiaanse profetie was. In de
hoofdstukken 21-23 wordt Jezus gepresenteerd en verworpen als de Messias. In hoofdstuk 26 richt Matteüs
zich op de verwerping van Jezus als Messias. De religieuze leiders verwierpen Jezus als de Messias, de natie
verwierp Hem als hun Koning en de discipelen verlieten Hem zelfs. In Mat.27:26-55 zien we het hoogtepunt van
Gods toorn die uitgegoten werd op Zijn Zoon voor de zonden van de wereld. In dat hoofdstuk vonden drie
belangrijke gebeurtenissen plaats. Jezus werd bespot; Jezus werd gekruisigd; en Jezus stierf.

De bespotting van de Koning (Matt.27:26-31)
Van 6.00 tot 9.00 uur in de morgen werd Jezus gegeseld, bespot, geslagen en naar Golgota gebracht. Bij het
geselen werd gebruik gemaakt van een zweep gemaakt van gevlochten lederen strengen. Deze strengen
bevatten stukken van scherp metaal of botten. De persoon die gegeseld werd, was gebonden aan een paal en
werd geslagen met de zweep. Soms konden door het geselen de inwendige organen blootgelegd worden. De
geseling alleen al kon fataal zijn. Eens dat voltooid was naar de tevredenheid van de beul, werd Jezus naar het
Pretorium gebracht. Dat was waar Pilatus verbleef terwijl hij in Jeruzalem was. Gedurende deze tijd werd
Pilatus een garnizoen van ongeveer 600 soldaten toegewezen. Terwijl Jezus in het Pretorium was, brachten de
soldaten het garnizoen eromheen om de bespotting gade te slaan. Ze risten Zijn kleren af en bedekten Hem
met de paarse of scharlakenrode militaire mantel van een van de wachten. Ze maakten een doornenkroon en
plaatsten die op Zijn hoofd en gaven Hem een riet in Zijn hand. Hij werd bespot, bespuwd en daarna geslagen.
Dat was de vervulling van de profetie in Jesaja 50:6 die zegt: “Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn
wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.”

Jezus werd daarna gekruisigd. Kruisiging was een vorm van straf die doorgegeven was door de Perzen, Feniciërs
en Carthagers aan de Romeinen. De Romeinen hadden deze vorm van foltering geperfectioneerd. Kruisiging
kon dagen duren; mensen konden in kwellende pijn aan het kruis hangen voordat ze stierven. Ze zouden ook
uitputting, uitdroging, traumatische koorts en dan verstikking ervaren. Een nagel door de polsen en een andere
door de wreef of de Achillespees zou de persoon aan het kruis vastmaken. De kruisiging van Christus duurde
van 9.00 uur in de voormiddag tot 3.00 uur in de namiddag.
Het sterven van de Koning (Matt.27:45-55)
Tussen het middaguur en 3.00 uur in de namiddag was er overal duisternis. Dat was ongebruikelijk. Dat kon
geen eclips zijn; de Joden gebruikten een maankalender en het Pascha was altijd bij volle maan. Dat was een
bovennatuurlijke duisternis, een teken van goddelijk oordeel (Jes.5:30; 13:10-11; Joël 2:1-2; Amos 5:20;
Sef.1:14-15; Matt.8:12; 22:13; 25:30). Om 3.00 uur riep Jezus uit: “Eli, Eli, lama sabachtani?” Deze woorden
waren de vervulling van de profetie in Psalm 22:2 die zegt: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?” Het oordeel van God was uitgegoten
op Christus als de drager van zonden. Jezus riep het uit met luide stem en gaf Zijn geest vrijwillig op.
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De kruisiging van de Koning (Matt.27:31-44)
Rond 9.00 uur in de morgen werd Jezus naar Golgota geleid, de “Schedelplaats”. Er wordt gedacht dat Golgota
een schedelvormige heuvel was. Jezus kon Zijn kruis niet naar Golgota dragen. (De dwarsbalk kon soms tot 90
kilogram wegen). In plaats daarvan dwongen ze een man, genaamd Simon uit Cyrene, wat in Noord-Afrika ligt,
om het kruis voor hem te dragen. Bij het bereiken van Golgota, werd aan Jezus wijn vermengd met gal (bittere
kruiden) aangeboden. Mirre was een narcoticum dat de pijn zou doden. Hoewel Hij dorst had, dronk Hij het
niet. Hij moest volledig alert zijn om Zijn laatste werk op het kruis te voleindigen.
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De gebeurtenissen van de kruisiging vonden plaats tussen 6.00 uur ’s morgens en 3.00 uur in de namiddag, met
de climax van Christus’ dood. Op vrijdagmorgen 6.00 uur werd Jezus vastgenomen en naar de stadhouder
Pilatus gebracht, om ondervraagd te worden. Pilatus onderzocht Jezus, maar vond geen reden om Hem tot de
dood te veroordelen. Om het volk tevreden te stellen, liet Pilatus Barabbas vrij, een man die veroordeeld was
voor moord en overvallen. Barabbas was geen ‘normale’ dief. Dieven werden normaal gezien niet gekruisigd.
Kruisiging werd bewaard voor de meest erge individuen. Het is mogelijk dat de twee criminelen die met Jezus
gekruisigd waren, trawanten waren van Barabbas.

Het Christus’ dood had schokkende resultaten. Zelfs in de dood oefende Jezus macht uit over de natuur. “En
zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de
rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij
gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen”
(Matt.27:51-53). Het voorhangsel van de tempel was in tweeën gescheurd. Binnenin de tempel waren twee
ruimtes. De eerste was het heilige. Dat is waar de priesters binnenkwamen en wierook brandden en de
toonbroden neerlegden. De tweede ruimte werd het heilige der heiligen genoemd. Een 15 cm dik voorhangsel
scheidde deze ruimte van het heilige. In de tijd van Salomo was dat de plaats waar Gods aanwezigheid woning
maakte. Alleen de hogepriester kon het heilige der heiligen binnentreden. Het scheuren van het voorhangsel
was een magnifiek symbolische handeling die liet zien dat Gods aanwezigheid nu beschikbaar was voor
iedereen door het offer van Christus’ dood. Een ander resultaat van Zijn dood was een aardbeving waardoor
rotsen gingen splijten. De aarde was in zijn natuur aangetast door deze gebeurtenis. De macht van Christus
over de dood was ook duidelijk zichtbaar in de opstanding van de heiligen. Mannen en vrouwen die dood
waren, kwamen uit hun graven. Deze vermaarde mensen wandelden Jeruzalem binnen en waren een
getuigenis aangaande Christus’ macht over leven en dood.

MOEILIJKE WOORDEN

Trawant
Vermaard

Sterke en dikke pees van de kuitspier naar de hiel.
Gezag; persoonlijk overwicht; gezag waarmee men iets geldend kan maken.
Hoogtepunt.
Verduistering van een hemellichaam.
Noodlottig.
Enkeling, eenling; persoon.
Prachtig, luisterrijk, heerlijk.
Middel dat narcose teweegbrengt; bedwelmend middel.
Tot voltooiing brengen; meer volkomen maken, verbeteren.
Verblijf van een veldheer in een legerplaats.
Dik ineengevlochten touw.
Van de aard van een trauma; kwetsing van de psyche door een hevige
gemoedservaring.
Medestander in ongunstige zin, handlanger.
Befaamd, (iets zwakker dan) beroemd: vermaarde personen.
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Achillespees
Autoriteit
Climax
Eclips
Fataal
Individu
Magnifiek
Narcoticum
Perfectioneren
Pretorium
Strengen
Traumatisch
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Jezus kwam naar de aarde om zondaren te redden. God plande dat Zijn Zoon zou sterven om voor de zonden te
betalen. Jezus werd beproefd, geslagen en gedood. Zijn goddelijke macht en autoriteit waren niet alleen te zien
in Zijn leven, maar ook in Zijn sterven. Vandaag hebben we de Koning gezien. Je hebt gezien dat Hij de wereld
genoeg lief had om bespot, geslagen en gedood te worden, “opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh.3:16). Geloof Zijn woorden en handelingen. Ontvang het geschenk dat Hij
aanbood.

INTERESSANTE WEETJES

Het Perzische Rijk is de naam die wordt gebruikt om een aantal historische dynastieën aan te duiden die over
het huidige Iran regeerden. De naam Perzië werd tot 1935 gebruikt door het Westen om de natie Iran, zijn
bevolking, of zijn oude imperium te beschrijven. Hij stamt af van de oude Griekse naam voor Iran, Persis. Dit
komt beurtelings van de naam van een provincie in het zuiden van Iran, genaamd Fars in de moderne Perzische
taal en Pari in Middenperzisch. Persis is de
hellenistische vorm van Pari. Deze
provincie was de kern van het originele
Perzische Rijk. De westerlingen verwezen
naar de staat als Perzië tot 21 maart 1935,
toen Reza Pahlavi, Shah van Perzië,
formeel de internationale gemeenschap
vroeg om het land bij zijn inheemse naam
te noemen: Iran, wat Land van Ariërs
betekent.

Perzische rijk rond 500 v.Chr.
Bron: Wikipedia.
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De Feniciërs of Phoeniciërs waren de inwoners van
Fenicië (Phoenicië) dat ongeveer het huidige
Libanon bestrijkt. De oorsprong van de Feniciërs is
duister maar waarschijnlijk waren ze aanvankelijk
gewone Kanaänieten die later gemengd zijn met
Semitische nomaden uit het achterland en
kustvissers. Nadat het Minoïsche Kreta in verval
raakte, werden de Feniciërs tussen 1500 en 400
v.Chr. de belangrijkste zeevaarders en handelaars
van de Middellandse Zee en stichtten ze overal
koloniën.

4

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Carthago (Punisch: ‘nieuwe stad’ )
was een belangrijke Fenicische
handelsstad in Noord-Afrika. In de
oudheid
was Carthago de
hoofdstad van het Carthaagse Rijk,
waarvan de inwoners door de
Romeinen Puniërs (Latijn: Punici)
werden genoemd. In de 3e eeuw
v.Chr. was het Carthaagse Rijk de
grootste rivaal van het Romeinse
Rijk. Nadat Carthago in de
Punische oorlogen door de
Romeinen was verslagen, werd
het Carthaagse Rijk als provincie Africa onderdeel van het Romeinse Rijk. Carthago werd door de Romeinen in
146 v.Chr. geheel verwoest, maar in 44 v.Chr. werd de stad door diezelfde Romeinen weer opgebouwd en
groeide ze uit tot een van de belangrijkste steden in het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen na Christus. De
resten van het oude Carthago liggen ongeveer 10 km ten oosten van het huidige Tunis, de hoofdstad van
Tunesië.

BIJBELLES
INLEIDING
Wat is jouw grootste nood? Is dat voedsel, kleding of onderwijs? Nee, je grootste nood is vergeving. Omdat we
zondigen, zijn we gescheiden van een rechtvaardig en heilig God. Niet alleen dat, maar we zijn ook waardig om
de dood en de straf in de hel te ontvangen. Wat kunnen we aan onze zonden doen? Niets. We hebben iemand
nodig die onze zonden wegneemt. Dat is waarom Jezus naar de aarde kwam.
Twee weken geleden leerden we dat Jezus Jeruzalem binnenkwam rijdende op een ezel. De menigte
behandelde Hem als de beloofde Messias. Jezus ging de tempel binnen en dreef de geldwisselaars uit. De
hogepriesters en de farizeeën waren hier helemaal niet blij om. Vorige week leerden we over Judas, een van
Jezus intiemste discipelen, die een complot smeedde met de priesters om Jezus te vernietigen. Vandaag gaan
we zien dat de mensen van Israël Jezus doodden door Hem te kruisigen. Alles wat er met Jezus gebeurde, viel
onder de leiding van God. Matteüs 26:1-2 zegt: “Toen Jezus al deze woorden had uitgesproken, zei hij tegen
zijn leerlingen: ‘Jullie weten dat het over twee dagen Pasen is; dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om
gekruisigd te worden'.” Het was Jezus’ tijd om aan het kruis te sterven.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was het eerste dat er gebeurde met Jezus in dit Bijbelgedeelte?
Matt.27:26 zegt: “Toen liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen. Daarna leverde hij hem uit
om gekruisigd te worden.” Toen ze Jezus geselden, gebruikten de Romeinen een zweep met
verscheidene lederen strengen vastgemaakt aan het houten handvat. Elke streng had een stuk metaal
of bot aan het einde vastgemaakt. Jezus werd gebonden aan een paal en een officier sloeg op Zijn rug
met de zweep, zodat dat het heel erg veel pijn zou doen. Dat Jezus gegeseld werd, betekende dat Hij
veel zou lijden.
 Wat plaatsten de soldaten op het hoofd van Jezus?
Matt.27:29-30 zegt: “Ze vlochten een krans van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en in zijn
rechterhand gaven ze hem een stok. Toen knielden ze voor hem neer en ze zeiden spottend: ‘Wij
groeten u, koning van de Joden!’ En ze spuugden naar hem, trokken de stok uit zijn hand en sloegen
hem ermee op zijn hoofd.” De Romeinse soldaten zetten een kroon, gemaakt van doornen, op Jezus’
hoofd. Dat moest Zijn hoofd wel pijn doen, omdat doorns van een plant komen die niet aangeraakt
moet worden. Ze zetten deze kroon op het hoofd van Jezus, omdat ze Hem bespotten toen ze hem
“koning van de Joden” noemden. Het was verschrikkelijk voor Jezus om dit te moeten doorstaan, maar
herinner dat Jezus bereidwillig was om voor alles te lijden, omdat Hij ging sterven aan het kruis voor
onze zonden.
 Wat kreeg Jezus om te drinken?
Matt.27:33-34 zegt: “Zo kwamen ze op een plek die Golgota heette. Dat betekent Schedelplaats. Ze
gaven Jezus wijn te drinken, vermengd met bittere kruiden. Maar, toen hij ervan geproefd had, wilde
hij het niet.” Het woord ‘gal’ (NBG) betekent datgene wat bitter of zuur is. De reden dat Jezus deze
drank werd gegeven, was zodat Hij geen pijn voelde die veroorzaakt werd door de kruisiging. Maar
Jezus koos ervoor om niet van de bittere wijn te drinken. Hij wilde al de pijn voelen die de kruisiging
met zich mee zou brengen.
 Wat deden de wachters daarna?
Ze kruisigden Jezus, dat betekent dat ze hem aan een kruis nagelden, zodat Hij zou hangen en sterven.
Romeinen gebruikten de kruisiging voor de ergste misdaden. Ze deden dat zodat iedereen die het zag,
bevreesd zou zijn om dezelfde misdaad te begaan. Jezus had geen misdaad begaan. Hij werd echter
behandeld als een crimineel voor ons. Hij werd zelfs gekruisigd naast twee andere misdadigers.
 Wat deden de mensen toen Jezus aan het kruis hing?
Matt.27:39-40 zegt: “Voorbijgangers beledigden hem en riepen smalend: Jij, die de tempel afbreekt en
in drie dagen opbouwt, red nu jezelf, als je de Zoon van God bent, en kom van het kruis af!’” De
mensen riepen slechte dingen tegen Jezus. Ze hielden niet van de dingen die Jezus predikte en toen ze
hem stervende aan het kruis zagen dachten ze dat het goed was om Jezus te beledigen en slechte
dingen tegen Hem te zeggen. Maar het is niet goed om Jezus te haten zoals deze mensen deden. Jezus
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Matteüs 27





SAMENVATTING
Er vonden belangrijke gebeurtenissen plaats voor en nadat Jezus gekruisigd was. Het is belangrijk dat we ons
al die dingen herinneren, zodat we nooit vergeten wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als we het verslag lezen
van Jezus’ kruisiging, kunnen we denken dat dit alles kwam door het Joodse volk en hun haat voor Jezus. Maar
we moeten niet vergeten dat God al deze gebeurtenissen gepland had net zoals het staat in Matteüs 27. God
heerst over alles. Jezus stierf zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Romeinen 5:8 zegt: “Maar Christus is voor
ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons
houdt.”
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Er gebeurden vele dingen toen Jezus aan het kruis stierf. Maar die hadden allemaal een doel – namelijk dat
Jezus de prijs van de zonden zou betalen. Jezus stierf en stond op uit de dood, zodat wij verlossing konden
ontvangen. Jij kunt verlossing ontvangen door berouw te tonen over je zonden en voor verlossing in de Here
Jezus Christus te geloven. Jezus kan je vergeven van je zonden, om wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Volg het
voorbeeld van de Romeinse commandant en de vrouwen die Jezus volgden. Ze erkenden Jezus als de Zoon van
God.
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is de Zoon van God, maar Hij was aan het kruis voor een reden. Hij moest sterven aan het kruis voor
onze zonden en dat is waarom Hij niet van het kruis kwam.
Wat gebeurde er in de tempel nadat Jezus gestorven was?
Matt.27:51 zegt: “Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel in tweeën, van boven tot onderen.
Er volgde een aardbeving en de rotsen spleten.” Het voorhangsel van de tempel was het gordijn dat de
ingang naar het heilige der heiligen afscheidde.
Waarom is dat belangrijk?
Dit duidde aan dat de weg naar Gods aanwezigheid nu open was voor iedereen door het werk van
Jezus aan het kruis. Jezus betaalde de prijs voor de zonden en wij kunnen nu verlossing ontvangen. Dit
is wat God deed toen Jezus stierf aan het kruis.
Wat was de reactie van verschillende mensen toen Jezus stierf?
Matt.27:54 zegt: “De commandant en zijn soldaten, die Jezus bewaakten, hadden de aardbeving
gevoeld en zagen wat er gebeurde. Ze werden erg bang en zeiden: ‘Die man was werkelijk de Zoon van
God.’” Nadat hij al de gebeurtenissen gezien had, realiseerde de Romeinse commandant zich dat Jezus
de Zoon van God was. Het werd hem bewezen dat Jezus God was. Hij realiseerde zich dat het Joodse
volk dat niet wilden accepteren en dat dat de reden was waarom ze Hem wilden kruisigen. Het leven
van de Romeinse commandant was die dag veranderd, omdat hij begrepen had dat Jezus de Zoon van
God was die kwam om te betalen voor de zonden van de mens. Jozef van Arimatea vroeg toestemming
om Jezus te begraven en hij begroef Hem in zijn eigen graf. Vele vrouwen bleven dicht bij Jezus’
lichaam nadat Hij gestorven was.

CRÉCHELES
Dit wordt een droevig verhaal. En toch ook een mooi verhaal. Het gaat erover, hoe de Here Jezus gestorven is
aan het kruis. Hoeveel pijn Hij heeft geleden. Hoe benauwd Hij het heeft gehad. Hoe de mensen Hem hebben
verraden en bespot. Als je dat hoort wordt je er verdrietig van. Maar dan weet je ook, hoe lief de Here Jezus
ons heeft gehad. Want Hij heeft dat allemaal geleden voor ons. En omdat Hij dat gedaan heeft mogen wij
terug met God leven en wacht ons een toekomst dicht bij Hem in de hemel. Daarom is dit verhaal toch mooi!
Als je daaraan denkt wordt je blij.

Maar de Here Jezus was zo moe! Hij had al zoveel geleden. Hij kon dat zware kruis haast niet dragen. En
ineens zakte Hij in elkaar en het kruis lag boven op Hem. “Vooruit!” riepen de soldaten. “Pak dat kruis!” Maar
de Here Jezus kon niet meer. Toen riepen ze een boer die daar juist voorbij kwam. Simon heette die. “Kom
hier” zeiden ze. “Draag jij dat kruis eens voor die Man.” Dat wilde Simon wel doen. De soldaten trokken de
Here Jezus mee. Simon liep achter Hem aan met het kruis.
Zo kwamen ze buiten de stad. Daar was een heuvel, een kale hoogte van zand. Die heette Golgota. Daar
hebben de soldaten de Here Jezus gekruisigd. Ze sloegen spijkers door Zijn handen en voeten en zetten het
kruis rechtop in de grond. En nog werd de Here Jezus niet boos op die mannen. Hij vroeg zelfs aan God of Die
hen niet straffen wilde dat ze zo wreed en slecht voor Hem waren. Hij zei: “Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen.”
De Here Jezus hing lang aan het kruis. Al Zijn vrienden waren weg. Die hadden Hem verlaten. Had God Hem
ook verlaten? Drie uren bleef het donker. Toen kon de Here Jezus het niet meer uithouden. Hij riep: “Mijn
God, mijn God, waarom hebt U me verlaten?”
Het werd weer licht. En toen wist de Here Jezus wel dat Zijn Vader in de hemel Hem niet verlaten had. Dat
God Hem liefhad en heel dicht bij Hem was.
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Nu was Zijn straf haast voorbij. De Here Jezus had alles gedragen. Hij had Zijn grote werk gedaan voor de
mensen. Hij had het alles volbracht. Als laatst zei Hij nu: “Het is volbracht!” Het grote werk was klaar. Hij had
de straf betaald van alle mensen die op Hem vertrouwen als de grote Verlosser van hun zonden.
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De soldaten brachten de Here Jezus weg om gekruisigd te worden. Ze namen een stuk hout en legden dat op
Zijn schouders. Twee zware stukken hout op elkaar gespijkerd. Dat was het kruis. Dat moest Hij zelf dragen.
Zo gingen ze door de straten van Jeruzalem. Soldaten voorop en soldaten achteraan en de Here Jezus in het
midden, met dat zware kruis. En veel mensen liepen ook mee. Die joelden en schreeuwden. En ze duwden
elkaar om vooraan te komen.

MEMORIEVERS
Matt.28:6
Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar
de plaats waar hij heeft gelegen.
Weten de kinderen nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers les 1)? Geef elk kind een verknipt
vers. Dit kan per woord of per gedeelten van het vers. Laat hen proberen het vers in de juiste volgorde te
leggen. Geef hier een paar minuten voor en laat de kinderen dan hun vers voorlezen. Geef aan of het correct is
of niet, zo niet laat de kinderen het nog eens proberen.
Gebruik voor jongere kinderen het flanelbord of een afbeelding van het lege graf met de engel en de vrouwen
om het vers visueel te maken.

De Plaatsvervanger
Leg de kinderen uit dat Christus’ dood de plaatsvervangende verzoening is voor onze zonden. Doe dit door hen
het begrip van een plaatsvervanger te laten begrijpen. Vertel dat in verschillende dagelijkse gebeurtenissen een
plaatsvervanger aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer hun onderwijzer ziek is, kunnen ze een vervangende
onderwijzer krijgen. Wanneer een speler van hun sportploeg een blessure krijgt, zal een vervanger zijn plaats
innemen. Een activiteit kan helpen. Vraag hun om iets op de muur te plakken, hoger dan waar ze bij kunnen.
Vertel dat als het voor hen niet mogelijk is om dit te doen, ze iemand mogen vragen om dit voor hen te doen.
Een plaatsvervanger is iemand die iets doet wat jij niet kan, in jouw plaats en namens jou.
Grote zonde, grote straf: waarom Jezus moest sterven
Leid de kinderen in de volgende discussie. Wanneer iemand een auto steelt, wat zou er met hem moeten
gebeuren? Hij zou naar de gevangenis moeten. Als iemand de auto van de president steelt, wat zou er met hem
moeten gebeuren? Hij zou zelfs langer naar de gevangenis moeten. De president is een belangrijke persoon en
heeft een belangrijke job. Wanneer iemand een misdaad begaat tegen de president, krijg hij een grote straf.
Wanneer we iets van God stelen, wat voor straf zouden we dan moeten krijgen? Een grote straf – zelfs een
eeuwigheid in de hel. Als we zondigen, stelen we eer van God om voor onszelf te houden. Omdat God oneindig
groot en heilig is, is eender welke zonde die we doen oneindig groot. Dat is waarom Jezus moest sterven voor
zonden. Alleen de Zoon van God kon een straf die groot genoeg was, betalen om onze zonden weg te nemen.

Nieuws van het kruis
Laat kinderen uit kranten repen scheuren. Gebruik deze repen om een kruis te vormen (of meerdere) en die op
een ander vel papier te plakken. Plak of schrijf de woorden ‘Jezus stierf voor onze zonden’ onderaan het blad.
Gebruik vochtige doekjes om de handen weer proper te maken nadien.
Kruis boekenlegger
Laat de kinderen uit stevig papier een kruis maken. Geef hun de gelegenheid om met verschillende materialen
het kruis te versieren (stiften, glitter, crêpepapier, waskrijtjes, stickers, etc.) Laat hen het memorievers op het
kruis plakken.

PAASLES 3  JEZUS IS GEKRUISIGD

KNUTSELWERKJES
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IJSBREKERTJES

Jezus stierf voor zonden
Gebruik een papieren bordje. Knip langs de kant van het bord. Vouw dit naar voren. Schrijf de titel ‘Jezus stierf
voor zonden’ aan de onderkant. Om de 3 kruisen te maken, geef de kinderen bruine repen karton papier, en
laat hen deze opplakken zoals het voorbeeld aangeeft. Je kunt eventueel nog groen tissuepapier gebruiken om
gras te maken. Spreek met de kinderen over Jezus die aan het kruis stierf om de straf voor onze zonden te
dragen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Toegang tot God (deel 2)
Hang twee grote lakens over een deur in het lokaal. Laat de kinderen in het midden komen. Wanneer je begint
met de les vertel je de kinderen dat dat laken het voorhangsel (gordijn) uit de tempel voorstelt. Het
voorhangsel in de tempel scheidde de priester van de aanwezigheid van God in een ruimte genaamd het heilige
der heiligen. De hogepriester kon maar een keer per jaar het heilige der heilige binnengaan. Niemand buiten de
priester kon de tempel binnen. Het voorhangsel in de tempel was ongeveer 15 cm dik en 9 meter breed. Het
voorhangsel was een visueel symbool dat de mens scheidde van God. Op het moment dat Jezus stierf, was er
een grote aardbeving. God scheurde het gordijn van de tempel recht doormidden, van boven naar beneden.
‘Scheur’ op een geschikt moment in de les, de lakens uiteen zoals God deed in de tempel. (Je kunt eventueel
een oud laken echt laten scheuren.) Dat symboliseert dat nu alle mensen, niet alleen priesters, toegang hebben
tot God.

PAASLES 3  JEZUS IS GEKRUISIGD

Het verhaal verstopt
Verstop in het lokaal verschillende dingen of afbeeldingen uit de les (een soldaat, een somber gezicht, een
doornenkroon, drie kruisen, een leeg graf en het hemels koninkrijk, etc.). Verstop ook Bijbelteksten die met de
afbeeldingen te maken hebben. Wanneer alle afbeeldingen en teksten gevonden zijn, mogen de kinderen weer
plaatsnemen op hun stoel. Laat het kind met de afbeelding van de soldaat gaan staan en laat het kind met het
vers dat met de soldaat te maken heeft, gaan staan en het voorlezen. Laat daarna het volgende kind met de
afbeelding gaan staan, doe dit in de volgorde van het Bijbelverhaal. Deze activiteit kan gebruikt worden tijdens
het geven van de les.
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Toegang tot God (deel 1)
Voordat de les gegeven wordt, kun je het volgende doen. Neem een eerstehulpdoos mee. Heb iets waar het in
of achter kan wat op slot kan. Vertel de kinderen dat daarachter een eerstehulpdoos is. Laat hen proberen het
slot te openen. Wanneer bijvoorbeeld een deur op slot zit, heb je een sleutel nodig om binnen te geraken.
Vraag hun wat zij zouden doen wanneer er een noodsituatie was en ze de eerstehulpdoos nodig hadden. Ze
zullen waarschijnlijk zeggen dat ze een sleutel nodig hebben. Wij hebben allemaal een noodsituatie. Wij zijn
‘ziek’ door zonde. En onze ‘ziekte’ houdt ons van God verwijderd. Het goede nieuws is dat Jezus’ dood betaalde
voor onze zonden en de gelovige toegang geeft tot God. In de les vandaag gaan we zien dat een groot en dik
gordijn in tweeën scheurde. Dat gordijn scheidde de mens van God in de tempel. Eens het gordijn gescheurd
was, werd het een teken dat alle mensen toegang konden hebben tot God. Jezus’ sterven is de sleutel
waarmee we toegang hebben tot God.

PAASLES 3  JEZUS IS GEKRUISIGD

De dag dat Jezus stierf, leed Hij aan het kruis. Deze dag noemen de christenen Goede Vrijdag. Weet jij waarom? Los de code op en vul zo het Bijbelvers (GNB) in om het
antwoord op deze vraag te krijgen. Ken jij de rest van het vers ook?
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KRUISWOORDPUZZEL
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JEZUS STIERF VOOR ZONDEN
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JEZUS IS GEKRUISIGD
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 27

MEMORIEVERS
Matt.28:6

Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd
had. Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



In Matt.27:26 liet Pilatus __________ vrij, in plaats van Jezus.

 Waar of niet waar: De soldaten bespotten, sloegen en bespuwden Jezus.
___________________________________________________________.
 Simon van Cyrene droeg het ___________________________ voor Jezus.
 Wat werd Jezus aangedaan in Matt.27:35? ________________________.
 Vul het volgende vers aan over wat Jezus zei in Matt.27:46.
“MIJN ________________ , MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ ________________ ?”

 Wat gebeurde er toen Jezus stierf?
 ER WAS EEN AARDBEVING

 HET GORDIJN IN DE TEMPEL SCHEURDE

 ROTSEN WERDEN GESPLETEN

 HET WERD DONKER

___________________________________________________ van God.’
 Waarom stierf Jezus aan het kruis?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

PAASLES 3  JEZUS IS GEKRUISIGD

 De Romeinse commandant in Matt.27:54 zei: ‘Die man was werkelijk de
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 De soldaten plaatsten een __________ kroon op het hoofd van Jezus.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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