HET LEVEN VAN JEZUS LES 23  DE JODEN REAGEREN NAAR JEZUS
MATTHEÜS 26:1-56

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zien dat ze Jezus van de hand wijzen met zondige houdingen en
handelingen en zullen juist naar Hem reageren.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




De verschillende wijzen waarop Jezus werd verworpen te herkennen.
Het verraad van Judas en Petrus te beschrijven.
Uit te leggen hoe Maria haar liefde voor Christus uitte.

Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt
hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij
zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”

TOEPASSINGEN
Toon je liefde voor Jezus door Hem te gehoorzamen.
Belijd dat het verwerpen van Jezus zonde is.
Loof Jezus omwille van Zijn geduld bij de mensen die Hem verwerpen.

VOLGENDE WEEK

DE RECHTSZAAK EN LOOCHENING VAN JEZUS
Lees 26:57-27:26
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In zijn evangelie tracht Mattheüs zijn lezers aan te tonen dat Jezus Israëls lang verwachte Koning en Messias
was. Hij begint zijn boek door het fundament neer te leggen waarop Christus de vervulling van de messiaanse
profetie is. Zoals in alle evangeliën, verwijst Mattheüs ook naar het kruis als de verlossende hoop voor de
mensheid. In de hoofdstukken 21-23 wordt Jezus voorgesteld en afgewezen als de Messias. In hoofdstuk 26
richt Mattheüs zich eerder op de verwerping van Jezus als de Messias. De religieuze leiders verwierpen Jezus
als de Messias, de natie Israël verwierp Hem als haar Koning en zelfs Zijn discipelen lieten Hem in de steek.
De Farizeeën beramen een plan om de Koning te doden (Mattheüs 26:1-5)
Hoofdstuk 26 komt vlak na de rede op de olijfberg, waarin Hij zich vooral richtte naar de
eindtijdgebeurtenissen. Op deze dag had Jezus aan de tempel onderwijs gegeven en de religieuze leiders
vermaand omwille van hun huichelarij. Als gevolg van Jezus’ confrontatie met de religieuze leiders beraamden
de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten een plan om hem te doden.

In Mattheüs 23 veroordeelt Jezus de religieuze leiders omwille van hun huichelarij. Hij bracht de zonden van
hen, die onder het volk het meest heiligst leken, aan het licht. Hij noemde hun “witgepleisterde graven”
(Matt.23:27), waarmee Hij wilde zeggen dat ze uiterlijk mooie kenmerken vertoonde, maar in hun hart vol
menselijke beenderen. Jezus maakte de waarheid over hun geestelijke toestand helder. Ze leken prachtig
vanbuiten, maar vanbinnen waren ze vol zonde en huichelarij.

Maria aanbidt de Koning (Mattheüs 26:6-13)
In tegenstelling tot de haat van de religieuze leiders herinnert Mattheüs de lezers aan een eerder moment
tijdens de maaltijd in het huis van Simon de melaatse. Simon leefde in Bethanië en was hoogstwaarschijnlijk
van zijn ziekte verlost door Jezus. Terwijl het tijdstip van Jezus’ dood als het aangewezen “paaslam” naderde,
vertelde Hij Zijn discipelen en degenen die Hem volgden over Zijn komende dood. Voor Maria was geen
kostprijs te hoog om aan haar Verlosser te schenken. Maria nam een albasten fles met zeer kostbare zalf mee
naar het huis waar Jezus aan het eten was. Enkel al deze zalf was van grote waarde. Het albast dat hier
beschreven werd was een soort Egyptisch marmer. Deze flesjes werden gebeeldhouwd en speciaal ontworpen
om kostbare zalven en parfums bij te houden zoals hier werd beschreven. Maria brak het flesje en zalfde het
hoofd van Jezus met het parfum. In het Evangelie naar Johannes wordt ook vermeld dat ze Zijn voeten zalfde
en droogde met haar haren (Joh.12:3). De zalf bevatte zuiver nardus wat gehaald werd uit de nardusplant
afkomstig uit India. Destijds kwam een denarie (penning of schelling) overeen met een gemiddeld dagloon. Het
flesje, dat een waarde had van 300 denarie (Mark.14:5), kwam overeen met een gemiddeld jaarloon. Mogelijk
waren dit Maria haar spaarcenten, maar geen kost of offer was te groot voor Christus. Omwille van haar liefde
voor haar Redder, twijfelde Maria niet om het flesje te breken en Christus te zalven. Wat Maria deed voor Jezus
was pure aanbidding.
Judas verraad de Koning (Mattheüs 26:14-16)
Judas Iskariot zal voor eeuwig bekend staan omwille van zijn verraad. Als een van de twaalf discipelen was
Judas voortdurend bij Jezus en observeerde hij Zijn woorden en daden. Zelfs met zulk een intieme kennis van
de Zoon van God ging hij naar de overpriesters om Hem te verraden. Judas benaderde de overpriesters met
een voorstel: “Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever?” (Matt.26:15). De Joodse leiders voorzagen
een schamele som van 30 zilverstukken als Zijn prijs. Dertig zilverstukken was de prijs van een slaaf in het Oude
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De religieuze leiders beslisten dat het beter zou zijn Jezus niet te doden tot na het Pascha. Ze vreesden dat ze
de grote groep mensen die Jezus graag hadden en momenteel de straten van Jeruzalem vulden in opstand
zouden komen. Hoewel het Pascha de tijd was die Jezus’ vijanden trachtten te omzeilen om een oproer te
vermijden, was dit nu net het moment dat God soeverein had voorbeschikt voor Christus’ dood.
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Kajafas was destijds de hogepriester en tevens een corrupte leider. Samen met de overpriesters,
schriftgeleerden en oudsten beraamde hij een plan hoe Jezus gedood kon worden. De Farizeeën en
schriftgeleerden haatten Jezus omwille van Zijn boodschap. De boodschap van Jezus deed het fundament
onder de voeten van de religieuze leiders schudden door de werkelijke motieven achter hun leiderschap te
onthullen, ze wilden namelijk de controle hebben over het volk. Ze probeerden Jezus te betrappen in Zijn
woorden, maar zonder succes. Hierdoor leden ze aan gezichtsverlies voor het volk.

testament (Ex.21:32; Zach.11:12). Vanaf dat moment zocht Judas naar de ideale gelegenheid om Jezus te
verraden (Matt.26:15-16).
Het Pascha (Mattheüs 26:17-30)
Mattheüs 26 begint met Jezus die Zijn discipelen herinnert dat binnen twee dagen het Pascha zou plaatsvinden.
Hij legde hen uit dat hij al gauw overgeleverd zou worden om gekruisigd te worden. Het was de woensdag van
de Goede Week en Jezus zou ’s vrijdags gekruisigd worden. Ieder jaar tijdens het Pascha vieren de Joden Gods
bevrijding van Israël na 400 jaren van gevangschap in Egypte. Exodus 12 vertelt de gebeurtenissen die
plaatsvonden tijdens het eerste Pascha. Het Pascha werd ingesteld door God om de nacht waarop de Heer de
huizen waarop het bloed van het paaslam op de deurposten en lateibalken gesmeerd was voorbijging. Dit
bloed moest van “een lam zonder enig gebrek” zijn (Ex.12:5). De beweging die degene, die het bloed smeerde,
maakte had de vorm van een kruis. Het paaslam zelf werd bereid in het huis en samen met het ongezuurde
brood en de bittere kruiden opgegeten (Ex.12:1-14).
Doorheen het Oude Testament had God Israël voorbereid voor het ene grote offer, dat tijdens dit Pascha zou
plaatsvinden. God maakte Israël gereed voor Degene die het volmaakte offer voor de zonde van de mensheid
is. De laatste profeet voor Christus, Johannes de doper illustreerde Jezus als het komende offer toen hij zei:
“Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Joh.1:29).

Tijdens deze nacht stelde Jezus het Avondmaal in. Hij brak het brood en dronk van de beker. Hij vormde de
viering van het Pascha om naar de viering van een nog grotere bevrijding – bevrijding van de macht en straf van
de zonde. Hij nam een instelling die centraal stond in Gods oude verbond met Israël en verving het met een
instelling die centraal staat in Gods nieuwe verbond met de Gemeente (1 Kor.11:25). Jezus nam dat wat een
tijdelijke en beperkte verlossing voor een bepaalde natie voorstelde en vormde het om tot iets dat een
eeuwige en uitvoerige verlossing voor alle mensen van alle tijden voorstelt. Het hebben van gemeenschap
tijdens het Avondmaal gaat het paaslam ver te boven, omdat het bloed van Christus het bloed van het paaslam
ver te boven gaat (Heb.9:11-14).
De profetie van Petrus’ verloochening (Mattheüs 26:31-35)
Nadat ze gegeten hadden zongen ze een lied en nam Jezus de discipelen naar de tuin van Gethsémané.
Onderweg naar de tuin zei Jezus hun nog meer nieuws dat hun zou verontrusten. Hij zei hun dat ze Hem
zouden verlaten. Jezus citeerde Zacharia 13:7, welke zegt dat de Herder geslagen zou worden en de schapen
overal verspreid zouden zijn. Die nacht zouden de discipelen van Christus in een opwelling van angst Hem in de
steek laten. Jezus wist in Zijn alwetendheid dat dit op punt stond om te gebeuren. Hij wist dat Hij verraden,
gearresteerd en uiteindelijk gedood zou worden. Hoewel er vele andere gebeurtenissen waren die Jezus hun
verteld kon hebben, koos Hij ervoor om hun wegvallen aan te halen. Petrus reageerde standvastig door te
zeggen dat hij Christus nooit in de steek zou laten, ook al zouden alle anderen dat wel doen. Jezus antwoordde
hem dat hij Hem niet enkel in de steek zou laten, maar vooraleer de haan gekraaid zou hebben ook tot

HET LEVEN VAN JEZUS LES 23 DE JODEN REAGEREN NAAR JEZUS

Terwijl ze aten, zei Jezus tegen de discipelen dat een van hen Hem zou verraden. Jezus had hun vele keren
gezegd dat Hij zou sterven, maar dit was de eerste keer dat ze hoorden dat een van de discipelen Zijn verrader
zou zijn? De discipelen waren hierover zeer verontrust en vroegen Jezus: “Ik ben het toch niet, Heere?”
(Matt.26:22). Hoewel Judas wist dat hij Hem zou verraden, vroeg hij ook aan Jezus “Ik ben het toch niet,
Rabbi?” Jezus zei tegen hem: “U hebt het gezegd” (Matt.26:25). Dit verraad dat Judas zich had voorgenomen,
was uitzonderlijk verachtelijk. Judas had Christus gevolgd, had Zijn wonderen gezien, had Zijn woorden gehoord
en Zijn leven geobserveerd. Zelfs met dit onweerlegbaar bewijs koos Judas er bewust voor om de verlossing die
Jezus kwam brengen, af te wijzen. Jezus reageerde op deze verschrikkelijke daad die Judas wilde gaan plegen
met de woorden “wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens
zijn als hij niet geboren was” (Matt.26:24). Judas had zijn ziel gedoemd voor de hel. Hoeveel beter zou het voor
hem zijn geweest als hij nooit geboren was geweest, dan dat hij de consequenties van zijn zonden zal moeten
dragen. Jezus zei tot Judas: “Wat u wilt doen, doe het snel” (Joh.13:27). Toen liet Judas Jezus en de elf
overgebleven discipelen achter.
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Terwijl het Pascha stilaan naderde, vroegen de discipelen aan Jezus waar ze de maaltijd mochten voorbereiden.
Jezus gaf hun de instructie om in de stad te gaan, naar een bepaalde man en hem te vertellen dat “De Meester
zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen” (Matt.26:18). De discipelen deden
precies wat Hij hun had geïnstrueerd. Ze maakten de ruimte gereed en kwamen samen om te vieren.

driemaal toe zou gaan verloochenen. Petrus reageerde dat hij Christus nooit zou verloochenen, zelfs al
betekende dat zijn eigen dood. De andere discipelen bevestigden ook dat ze Hem nooit in de steek zouden
laten. In de plaats van hun onbekwaamheid toe te geven en de Heer om hulp te vragen, toonden Petrus en de
andere discipelen hun innerlijke trots en onwetendheid van hun zwakheid doordat ze Jezus’ woorden
verwierpen.

Jezus’ verraad en arrestatie (Mattheüs 26:47-56)
Na Zijn gebed zei Jezus tot Zijn discipelen: “zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd
wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij” (Matt.26:45b-46).
En met die woorden kwam Judas de tuin binnen, gevolgd door een bende bestaande uit de overpriesters, de
oudsten, tempelwachters, mogelijk 600 Romeinse soldaten en mensen met stokken en zwaarden. Ruwweg
geschat kwamen ze met ongeveer 1000 mensen om Jezus en de 11 discipelen, die als vreedzame mensen
gekend waren, te arresteren. De tuin van Gethsémané was ver weg gelegen van de menigte die zich zou
hebben verzet tegen de arrestatie van Jezus. Omdat de arrestatie ’s nachts plaatsvond waren er geen mensen
die voor oproer konden zorgen.

Terwijl de ambtenaren Jezus vastnamen, nam Petrus zijn zwaard en hakte een oor van de slaaf van de
hogepriester af. Petrus was zijn Heer aan het verdedigen, maar niet op Hem aan het vertrouwen. Petrus had de
wonderen gezien die Jezus had verricht. Hij had Jezus’ macht over de natuur en ziekte waargenomen. Er was
niets waartoe Jezus niet in staat was om te doen. Zelfs tijdens dit moment deed Jezus een wonder door het oor
van de slaaf die Hem kwam arresteren terug heel te maken (Luk.22:51). Jezus gaf Petrus de opdracht zijn
zwaard terug te steken. Hoewel Jezus’ arrestatie boosaardig en onjuist was, was Petrus niet gerechtvaardigd
om actie te ondernemen. Jezus herinnerde Petrus dat Hij terstond 12 legioenen engelen ter beschikking had,
wanneer Hij dat nodig achtte. Dit betekende dat er meer dan 72.000 engelen onmiddellijk Christus tegemoet
zouden zijn gekomen, als Hij erom had gevraagd. Jezus zou bereidwillig Zijn leven afleggen in gehoorzaamheid
aan de wil van de Vader.
Uiteindelijk herinnerde Jezus het volk dat al deze dingen plaatsvonden, opdat de Schriften vervuld zouden
raken. Ondanks dat hetgeen gebeurde een heimelijke samenzwering van mensen lijkt, werd het Woord van
God doorheen de woorden van de profeten vervuld tijdens deze nacht.
Toen de discipelen dit alles zagen gebeuren, vluchtten ze weg uit angst. Ondanks dat ze slechts enkele uren
eerder hadden gezegd dat ze Christus nooit zouden verlaten, liepen ze van elkaar weg uit angst voor hun leven.
Terwijl de discipelen ontrouw waren aan de Heer omwille van hun angst, vertrouwde Jezus volledig op het
soevereine plan van de Vader en de zorgzaamheid van de Vader.
De gelovige moet ook kiezen hoe hij zal reageren naar de Koning der koningen. In het gedeelte van vandaag
hebben we vier reacties naar de Koning gezien. De eerste is de reactie van de schriftgeleerden en Farizeeën. Ze
verwierpen Jezus openlijk als Koning en Messias. In de plaats van zich te onderwerpen aan Christus’
heerschappij op aarde, probeerden ze trots de Maker van het universum te vernietigen. De tweede reactie
naar de Koning is die van de discipelen die met hun mond zeiden dat ze Jezus volgen, maar wegvluchtten toen
echte vervolging kwam. Ook al waren ze voortdurend bij Jezus geweest en hadden ze Zijn woorden gehoord,
toch waren ze met hun gedachten nog steeds op deze aarde. De derde reactie naar de Koning was die van
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Judas benaderde Jezus en kuste Hem. De kus was een speciaal symbool in deze cultuur. Het was een symbool
van respect, affectie en intieme liefde. Dit maakte de daad van Judas des te meer verachtelijk. Hij verraadde
niet enkel de Heer, hij deed het tevens met een symbool van bewonderende liefde.
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Jezus’ doodsangst (Mattheüs 26:36-46)
Toen Jezus en de discipelen in de tuin aankwamen, verliet Jezus de discipelen en nam Hij Petrus, Jakobus en
Johannes met Hem. In de tuin werd Jezus bedroefd en zeer angstig. Hij vroeg Petrus, Jakobus en Johannes om
even te blijven staan wachten, terwijl hij verder liep om te bidden. Jezus ervaarde een doodsangst die voor ons
als mensen onmogelijk is om in te beelden. Hij vreesde niet de mensen, noch de lichamelijke pijn die Hem te
wachten stond. Binnen enkele uren zou Hij de volledige beker van Gods toorn over de zonde van de mensheid
ervaren. Hij wist hoe verschrikkelijk dit zou zijn, maar Hij was volledig trouw aan de wil van de Vader. Terwijl Hij
bad zei Hij: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil,
maar zoals U wilt” (Matt.26:39).

Judas Iskariot die Jezus verraadde in de plaats voor geld. Hij was niet bereid zich te onderwerpen aan Christus
en verkoos zijn eigen dood boven vergeving. De laatste reactie is de zuivere aanbidding van Maria. Maria had
niets anders op ook dan een uitzonderlijk waardevol geschenk te geven aan Jezus omwille van haar diepe liefde
voor haar Verlosser.

MOEILIJKE WOORDEN
Albast
Gezichtsverlies
Goede week
Lateibalk
Schamele

Halfdoorschijnend, fijn en helderwit marmer.
Verlies van prestige.
De week die voorafgaat aan Pasen, ook wel Stille Week genoemd.
Balk die dient als draagconstructie boven een raam of deur.
Armoedig, armzalig; pover.

INTERESSANTE WEETJES

De plant behoort tot de familie Valerianaceae. Reeds in antieke tijden
werd Jatamansi als parfum en medicijn gebruikt.
De geurige olie wordt gewonnen uit de wortels en onderste stengels van
deze plant uit de familie van de valeriaan. De wortel is een vinger lang
en dik, ruikt heerlijk, maar smaakt bitter en scherp.

De daaruit verkregen olie werd meestal in
albasten flesjes met nauwe halzen
bewaard. Nardus werd met andere
geurige bestanddelen (kaneel, mirre,
balsem) tot zalf verwerkt, maar ook
dikwijls op allerlei manieren vervalst. Goede nardus kwam uit India. Soorten
van mindere kwaliteit waren de Syrische, de Gallische en de Keltische nardus.
In het Oude Testament komt nardus alleen voor in het Hooglied i.v.m. de
liefelijke Sulammitische. Hooglied 1:12 zinspeelt op de gewoonte om
nardusolie in reukflesjes op de borst te dragen, en in Hooglied 4:13-14 wordt
de nardusplant naast andere sier- en wortelplanten genoemd.
(Bron: www.oudesporen.nl)
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Bosjes nardusplanten (wortels met
wortelscheuten en vezels van de
stelen) werden door de Feniciërs in
de handel gebracht.
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Nardus (Nardodtachys Jatamansi)

BIJBELLES
INLEIDING
Kun jij je nog een moment herinneren dat je een beslissing moest nemen? Beslissingen zijn deel van ons leven.
Wij maken elke dag beslissingen. Mensen maken beslissingen over hoe ze zouden reageren op andere mensen
en op dingen die in hun leven gebeuren. In de les vandaag zullen we leren over de reacties van verschillende
mensen op Jezus. Sommigen wijzen Hem af en anderen hebben Hem lief. Laten we eens kijken wie de juiste
reactie op Jezus had.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was hetgeen Jezus vertelde dat over twee dagen zou gebeuren?
Jezus zei dat over twee dagen het Pascha zou zijn en dat dit het moment zou zijn dat Hij overgeleverd
zou worden om gekruisigd te worden.
 Wie zwoeren samen om Jezus te doden?
De opperpriesters, de oudsten en Kajafas, de hogepriester, zwoeren samen en planden om Jezus te
doden.
 Wat deed de vrouw die naar Jezus kwam in de nacht dat Hij bij Simon de melaatse was?
Terwijl Jezus bij Simon was, kwam er een vrouw bij Jezus met een flesje met erg kostelijk parfum,
balsemolie, en goot deze op Jezus’ hoofd (en voeten Luc.7:38).
 Wat was balsemolie en waarom was deze zalving zo speciaal?
Balsemolie was erg duur. De waarde van de olie was een gemiddeld jaarloon van een persoon! Dat
was een hoop geld om in een paar minuten te gebruiken. Zelfs het flesje waar de balsemolie in zat was
waardevol en Maria brak het bovenste deel af om het over Christus te gieten. Maria hield zoveel van
Jezus, dat ze alles wilde doen voor haar Verlosser.
 Wat zeiden de mensen die haar dit zagen doen?
Ze waren ontzet over haar, omdat ze een duur parfum uitgegoten had, in plaats van het te verkopen
en het aan de armen te geven.
 Hoe antwoordde Jezus naar deze mensen?
Jezus vertelde hen om haar niet lastig te vallen, omdat ze iets goeds gedaan had voor Hem. Hij
vertelde hen dat toen ze het parfum op Zijn lichaam goot, dat ze het deed om Hem voor te bereiden op
Zijn begrafenis.
 Wat vroeg Judas Iskariot aan de opperpriesters?
Hij zei, “Wat wilt u mij geven, als ik Jezus aan u uitlever?” (26:14). Zij zeiden dat ze hem 30
zilverstukken wilden geven. Dus ging Judas uitkijken naar een gelegenheid om Jezus te verraden.
 Wat vroegen de discipelen aan Jezus?
Ze vroegen Jezus waar dat Hij wilde dat zij het Pascha gingen voorbereiden. Jezus gaf hen instructies
en ze vonden het precies zoals Hij beschreven had.
 Wat zei Jezus aan de discipelen dat zou gebeuren?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De Farizeeën zweren samen om de Koning te doden (Matt.26:1-5)
 Maria’s zuivere aanbidding van de Koning (Matt.26:6-13)
 Judas’ verraad van de Koning (Matt.26:14-16)
 Het Pascha (Matt.26:17-30)
 De profetie van Petrus’ verloochening (Matt.26:31-35)
 Jezus’ doodsstrijd (Matt.26:36-46)
 Jezus’ verraad en arrestatie (Matt.26:47-56)
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Jezus vertelde hen dat een van hen Jezus zou verraden. Jezus identificeerde de verrader als degene die
zijn hand met Jezus in de schaal zou dopen.
Welke belofte maakte Jezus die nacht aan de discipelen?
Hij brak brood en gaf wijn en at met hen. Hij zei dat de volgende keer dat Hij dit met hen zou doen, dat
het in Zijn Vaders koninkrijk zou zijn.
Waar gingen ze na de maaltijd heen?
Na het zingen van een lofpsalm, gingen ze naar de Olijfberg.
Wat voorspelde Jezus dat er zou gebeuren die nacht?
Jezus zei dat ze Hem allemaal in de steek zouden laten, vanwege Hem. Maar dat Hij opgewekt zou
worden en voor hen naar Galilea zou gaan.
Wat was de reactie van Petrus?
Petrus zei dat als iedereen Hem verlaten had, hij Hem zeker niet zou verlaten, zelfs als het zou
betekenen dat hij moest sterven.
Wat zei Jezus tegen Petrus dat er gebeuren zou?
Jezus vertelde Petrus dat in die zelfde nacht, hij Hem 3 maal zou verloochenen, voordat de haan zou
kraaien.
Welke instructies gaf Jezus aan de discipelen eens ze in de hof van Getsemane kwamen?
Toen ze aankwamen vertelde Jezus Zijn discipelen te wachten, terwijl Hij ging bidden en nam Petrus,
Jacobus en Johannes mee.
Welke emoties toonde Jezus op het moment dat Hij met de drie discipelen was?
Jezus was bedroefd en bang. Hij vertelde hen dat Zijn ziel diepbedroefd was en tot sterven toe.
Welke instructies gaf Jezus aan de discipelen?
Jezus vertelde de discipelen om te bidden, terwijl Hij verderop ging bidden.
Wat bad Jezus tot Zijn Vader?
Jezus bad, “Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet zoals ik wil,
maar zoals u wilt.” Jezus ging bidden om Gods hulp te zoeken, om de taak te doen die Hij voorbereid
had. Het was heel erg moeilijk voor de Godmens om de straf voor onze zonden te dragen. Wij kunnen
de pijn aan het kruis of de pijn van het opnemen van de zonde, niet minimaliseren.
Wat deden de discipelen toen Jezus terugkwam?
Toen Jezus terugkwam, waren de discipelen aan het slapen. Jezus zei, “Ach, konden jullie nog geen uur
met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet bezwijken in de beproeving. Want jullie zijn wel van
goede wil, maar als het eropaan komt, zijn jullie zwak” (26:40-41).
Hoeveel keren ging Jezus bidden en vond Hij de discipelen slapende?
Jezus vond hen drie maal slapende.
Wat gebeurde er toen Hij voor de laatste keer terugkwam?
Jezus zei, “Het beslissende uur is gekomen! De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondige mensen”
(26:45).
Wie kwamen bij Jezus en wie was er bij hun?
Judas kwam naar Jezus met een grote menigte, die gewapend waren met zwaarden en stokken. De
opperpriesters, oudsten van het volk en de soldaten waren ook bij Judas. Zij waren gekomen om Jezus
weg te voeren.
Hoe liet Judas de religieuze leiders zien welke man Jezus was?
Toen Judas Jezus ging verraden aan de religieuze leiders, gaf hij Jezus een kus. Deze kus was een teken
van liefde en affectie. Judas hield niet van Jezus. Zijn leven was een leugen. Jezus wist dat al deze
dingen zouden gebeuren, omdat God ze gepland had.
Wat deed Petrus?
Hij sloeg de dienaar van de hogepriester met een zwaard en sloeg hem zijn oor af.
Hoe reageerde Jezus?



Jezus vertelde Petrus om zijn zwaard weg te doen en herinnerde hem er aan dat Hij meer dan twaalf
legers engelen kon hebben, mocht Hij hier om vragen.
Wat gebeurde er met al de discipelen?
Al de discipelen verlieten Hem en vluchtten.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 23 DE JODEN REAGEREN NAAR JEZUS

Verschillende mensen reageerden op verschillende manieren op Jezus. In de les vandaag hebben we de
verschillende manieren, waarop de mensen reageerden op Jezus, gezien. Net als de Farizeeën, haatten
sommige mensen Jezus. Ze hebben Hem verworpen en willen niet onder Zijn gezag zijn, dus proberen ze Hem
te vernietigen. Anderen zijn zoals Judas, die deed alsof hij een volgeling van Christus was, maar geen waar
geloof uitleven. Ze gaan elke zondag naar de kerk, maar laten geen vruchten in hun leven zien. Maar anderen
zijn zoals Maria. Zij hebben Christus lief en verlangen er naar om hun liefde voor hun Verlosser te laten zien,
door Hem alles te geven, zelfs met hun leven. Hoe sta jij tegenover Jezus? Haat jij Jezus zoals de Farizeeën
deden? Doe jij alsof je een ware Christen bent, zoals Judas of ben je een ware volgeling van Jezus, je leven
gevend aan Hem als een geschenk van liefde?
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SAMENVATTING
God plande voor Jezus om te sterven tijdens de viering van Pascha als symbool dat Jezus het smetteloos Lam
was, die kwam om Zijn volk te redden. Hoewel de Farizeeën, schriftgeleerden en Kajafas dachten dat het niet
het moment was om dit te doen, zorgde God er voor dat al de gebeurtenissen liepen zoals gepland. Jezus had
een vastgestelde tijd om aan het kruis voor de zonden van de mensheid te sterven. De religieuze leiders
haatten Jezus. Judas was hebzuchtig en gaf meer om het verdienen van geld, dan om Jezus. Dus ging Judas naar
hen toe en vroeg hun hoeveel ze hem wilden geven als hij Jezus aan hen zou uitleveren. Ze vertelden hem dat
hij hem dertig zilverstukken zou geven, waarmee hij akkoord ging. Vanaf dat moment keek hij uit naar een kans
om Jezus te verraden.

CRÈCHELES
De Joodse overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen in het geheim bij elkaar.
“Dit kan zo niet langer”, zeiden ze.
“Die Jezus verleidt het hele volk. We moeten een manier vinden om Hem opzij te schuiven. We moeten Hem
doden.”
“Maar het hele volk staat aan Zijn kant”, zei er iemand.
“En over twee dagen vieren we een feest, het Pascha. Jeruzalem is vol mensen die voor het feest gekomen zijn.
Als we Jezus nu oppakken, zal er zeker en vast een opstand uitbreken!”
De Joodse leiders haatten Jezus.
Jezus was niet bang voor hen.
Hij liet hun telkens zien dat ze zonde deden en dat wilde ze niet horen.
Daarom wilden ze Hem doden.
Ondertussen was Judas, een van de discipelen, erg teleurgesteld in Jezus.
Hij had gehoopt dat Jezus de Joden zou bevrijden.
Hij ging naar de overpriesters en vroeg: “Wat krijg ik als ik er voor zorg dat je Jezus kunt oppakken?”
Ze grepen deze kans met beide handen aan.
Judas zou er voor zorgen dat ze Jezus ’s nachts, in het donker, konden oppakken zodat niemand het zou zien.
Judas nam het geld aan. Hij hoefde alleen nog maar een juist moment te vinden.
Een tijdje later was Jezus in de tuin van Gethsémané.
Judas dacht: “Dit is mijn kans. Nu laat ik Jezus oppakken.”
Hij haastte zich naar de hogepriesters en zei:” Kom met me mee. ‘k Zal jullie laten zien waar Jezus is. Hij is in de
tuin. Laten we samen naar de tuin gaan en degene die ik een kus geef, dat is Jezus.”
Ze kwamen wel met een groep van 1000 mensen.
Eenmaal in de tuin aangekomen zag Jezus Judas aankomen met een heel leger.
Jezus wist wat er ging gebeuren.
Hij wachtte geduldig tot Judas Hem een kus gaf en zei: “Judas, verraad je Mij met een kus?”
De discipelen wilden Jezus verdedigen.
Petrus trok zijn zwaard en sloeg het rechteroor van een van de mensen af.
“Doe dat zwaard weg!” zei Jezus. Hij raakte het oor van de man aan en genas hem.
Jezus zei: “Er is geen geweld nodig. Als Ik hulp wil, kan Ik God vragen engelen te sturen om me te redden!”
Jezus liet Zich zonder te vechten meenemen door de soldaten.
Ze brachten Hem naar Kajafas, de Joodse hogepriester.
Bang vluchtten de discipelen weg.
Alleen Petrus volgde Hem op een afstand. Johannes ook.
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De overpriesters, oudsten, schriftgeleerden namen een heel leger soldaten mee om Jezus gevangen te nemen.
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“Dertig zilverstukken”, antwoordden ze.

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn
engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem
verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder
de schapen scheidt van de bokken.”

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 21).
Je kunt dit vers aan de kinderen leren door verschillende dingen uit dit vers uit te beelden. Laat de kinderen
gaan staan en het vers opzeggen, laat hen bij het woord majesteit hun handen voor zich uiteen spreiden, bij
engelen kunnen ze heilige gebaren maken met hun handen door deze tegen elkaar te doen en hun ogen te
sluiten, bij plaatsnemen op de troon kunnen ze terug op hun stoel gaan zitten. Bij alle volken laat je alle
kinderen bijeen staan, de lesgever kan de herder zijn die de groep kinderen in tweeën deelt.
Je kunt natuurlijk je eigen ideeën hier op toe passen of als variatie afbeeldingen gebruiken.

Wat is een samenzwering?
Zorg er voor dat de kinderen begrijpen wat een samenzwering is en hoeveel moeite er gedaan werd voor deze
samenzwering om Jezus te doden. Dit laat de haat en verwerping van Jezus zien. Een samenzwering is een plan
waar iemand over nadenkt en dan een lijst maakt (in zijn gedachten of op papier) van wat te doen. Maken jouw
ouders plannen? (Voorbeeld, “Jan, opstaan en klaar maken voor de kerk. We gaan een groot ontbijt eten,
daarna spring je in de auto.) Maak jij plannen? (Voorbeeld, “Ik wil nu lezen en straks ga ik buiten spelen.”)
Maak jij plannen om iets verkeerd te doen? In de les vandaag, maakten de Joodse leiders plannen, een
samenzwering, om Jezus te doden. Maar wat zij als kwaad bedoelden, plande God aan het begin van de tijd om
te betalen voor onze zonden.
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Moeilijke begrippen
 Afwijzing: De religieuze leiders en Farizeeën wezen Jezus af als hun Messias. Vele mensen vandaag
weten de wonderbaarlijke dingen die Christus gedaan heeft, maar wijzen Hem nog steeds als hun
Verlosser af.
 Verraad: Judas deed als of Hij Jezus’ vriend en volgeling was. Hij noemde Jezus Rabbi en kuste Hem op
de wang als een vriend. Hij was in feite Jezus’ vijand en geloof noch liefde voor Hem als zijn Verlosser.
 Vrees: de discipelen kenden de identiteit van Jezus, maar hadden een verkeerd perspectief van hoe
groot God is. Ze hadden meer vrees voor mensen dan dat ze God vertrouwden en vluchten weg van de
situatie toen het leek dat de mens de controle had. Zij hadden zich niet door gebed voorbereid zoals
Jezus hen had aangemoedigd en toen de tijd daar was, verlieten ze hun Verlosser.
 Zuivere liefde: Maria had haar Heer lief en had een juist beeld van Hem. Zij hield zoveel van Hem dat
voor haar Verlosser geen offer te veel was, noch een geschenk te groot. Vele mensen zeggen dat ze
niet in God geloven. Zij proberen God te weerleggen en willen niet op Hem vertrouwen als hun
Verlosser. Er zijn ook andere mensen die zeggen dat ze Christen zijn, maar hun leven toont geen
vrucht van bekering. Er zijn ook anderen die God liefhebben eb Hem met hun leven dienen. Voor
degene die God liefhebben is er geen offer te groot om aan Hem te schenken.
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IJSBREKERTJES
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Vriendschapstest
Laat de kinderen nadenken over vrienden en vijanden van God uit de lessen die ze al geleerd hebben.
Bijvoorbeeld, vrienden: Abraham, Isaac, Jacob, Jozef; vijanden: Kaïn, mannen van Sodom, Farao. Bespreek de
redenen waarom sommige vrienden van God waren en anderen vijanden.
Slecht geld
Neem een kleine zak met 30 muntstukken (echt of speelgeld) mee en laat elk kind er aan schudden. Vraag hen
hoe mensen het geld zouden moeten gebruiken. Wat zouden zij kopen wanneer ze 30 muntstukken hadden?
De antwoorden zullen variëren. Vraag hen hoe zij er over denken als iemand geld gebruikte om anderen pijn te
doen. Zou een persoon geld moeten besteden, zodat iemand een vriend kan pijn doen? Dat zou verschrikkelijk
zijn om zo je geld te gebruiken. In de les vandaag gaan we leren over iemand die geld nam om Jezus pijn te
doen.

Geschenken van liefde
Vraag de kinderen waar zij aan denken als een persoon aan iemand anders bloemen geeft. Vaak betekent dit
dat de ene persoon van de andere houdt. Mensen geven vaak geschenken om te laten zien dat ze anderen
liefhebben. Met Kerst geven mensen geschenken om te zeggen dat ze van hun familie en vrienden houden. In
de les vandaag zullen we leren over een vrouw, Maria, die een buitengewoon waardevol geschenk gaf,
vanwege haar liefde voor haar Verlosser.
Tijdsbalk
Maak en tijdsbalk van de gebeurtenissen uit de les van vandaag. Als je de les geeft, plaats je op de juiste
momenten de afbeeldingen of voorwerpen, zoals munten, brood en wijn, biddende handen, oren, lippen, haan,
etc. langs de tijdsbalk.
Voorbereiden op het kruis
Jezus en Judas waren zich beide aan het voorbereiden op het kruis. Vraag de kinderen hoe ieder zich
voorbereidde. Jezus bereidde zich voor toen Hij in de hof van Getsemane bad. Judas bereidde zich voor op het
kruis door toe te stemmen om Jezus aan de hogepriesters over te leveren. Wat zou er gebeuren door Jezus’
sterven aan het kruis? Degene die geloven, zouden nu in staat zijn om voor eeuwig bij God in de hemel te zijn.
Wat dacht Judas dat er zou gebeuren? Hij geloofde dat hij dertig zilverstukken voor de uitlevering zou
ontvangen, maar in de plaats daarvan ontving hij een eeuwigheid in de hel. Hoe bereidt jij je voor op het
koninkrijk?
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Wat is geduld?
Bespreek geduld met de kinderen. Begin met de kinderen te vragen hoe ze zich voelen wanneer ze wachten op
een grote en spannende gebeurtenis, zoals een verjaardag of een speciale reis of iets dat eng kan zijn, zoals
naar de dokter gaan of de eerste dag op een nieuwe school. Bespreek dan het begrip geduld als het wachten
met een nederig hart. Vraag hoe Jezus zich gevoeld kan hebben, toen Hij op Zijn kruisdood wachtte. Hoewel Hij
wist dat het een moeilijke gebeurtenis zou worden, wachtte Hij geduldig en gehoorzaamde aan Gods wil op
gewillige wijze (Matt.26:36-46). Leg daarna uit dat God geduldig wacht op mensen die zich bekeren. Hoewel,
door de zonde iedereen de dood verdiend, wacht God geduldig op iedere zondaar die zich bekeert van hun
zonden en zich naar Christus keert als zijn of haar Verlosser.
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Wat doen vrienden?
Vraag de kinderen wat een vriend is. Vraag hen wat voor dingen ze graag met hun vrienden doen. Wat doet
een goede vriend? Liegt een goede vriend over zijn vrienden? Laat een goede vriend zijn vrienden in
moeilijkheden komen? Vraag hen wat voor vriend zij willen zijn. In de les vandaag gaan we leren over een van
de vrienden van Jezus, die Hem in grote moeilijkheden bracht.
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KNUTSELWERKJES
Ben jij werkelijk Jezus’ vriend?
Geef elk kind een kopie van het blad “Ben jij werkelijk Jezus’ vriend?” Laat de kinderen hun eigen masker
maken door gebruik te maken van een papieren bord of cirkels die uit papier geknipt zijn. Geef hen garen,
kleurpotloden, papier, etc., zodat ze een masker kunnen maken met een blij gezicht. Wanneer ze daar mee
klaar zijn, plakken ze het blad “Ben jij werkelijk Jezus’ vriend?” op de achterkant van hun masker. Het is
misschien nodig om de randen wat bij te knippen, zodat het goed past bij ieder individueel masker. Lees de
tekst aan de kinderen voor en herinner hen aan Judas, die deed alsof hij Jezus’ vriend was, maar in
werkelijkheid was hij Zijn vijand.

Munten van verraad
Neem dezelfde munten als in het ijsbrekertje “Slecht geld.” Kleur ze met een rode (markeer)stift. Plak de
munten op de kleurplaat als een herinnering dat de priesters Judas 30 zilverstukken betaalden om Jezus te
verraden.

KNUTSELACTIVITEITJES
Voortdurend groot boek
Dit is een knutselactiviteit die meerdere weken duurt en gedaan wordt tijdens de lessen over de opstanding
(overleg met andere lesgevers is daarbij wenselijk). Creëer tijdens de lessen over de opstanding, een groot
boek met een nieuwe pagina per dag. Projecteer de kleurplaten op de muur, door een overhead projector te
gebruiken. Trek de afbeelding over op een groot vel papier. Laat de kinderen de afbeeldingen kleuren en
daarna ineen steken als een boek. Gebruik dit grote boek om al de lessen te herhalen op de zondag van Pasen
(of anders tijdens het geven van de laatste les rond de opstanding). (Sommige drukkerijen kunnen ook kopieën
vergrootten.)
Wat voor hart hadden zij?
Gebruik de kleurplaat uit deze les, om de verschillende reacties van verschillende mensen op Jezus, te
bespreken. Vraag hen wat voor soort hart zij hadden tijdens hun reactie op Christus. Plaats een zwarte sticker
op elke individu die niet juist op Christus hadden gereageerd, zoals de religieuze leiders, de Joden en Pilatus.
Plaats een rood of wit hart op Jezus, omdat Hij zondeloos is en gehoorzaam was aan de Vaders wil.
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Vier reacties op Jezus
Geef elk kind een kopie van de bladen “Vier reacties op Jezus.” Laat hen het bovenste deel uitknippen )langs de
dikke lijn). Laat de kinderen de voet, lippen, geen symbool en het hart van de bladen kleuren en daarna
uitknippen. Laat hen de paren bijeen doen en plak deze met de ruggen aan elkaar. Maak op de aangegeven
plaats een gat met de perforator en maak dan elke vorm met een stuk garen vast aan de reep. Maak een stuk
garen aan de bovenkant vast, zodat het kan hangen.
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Tekst: ben jij werkelijk Jezus’ vriend? Aan de buitenkant leek Judas een vriend van Jezus, door bij Hem te zijn,
Hem Meester te noemen en Hem op de wang te kussen. Maar in zijn hart was Judas liefdeloos en verbitterd.
Judas deed niet zoals een vriend; hij verraadde Jezus. Doe jij alsof je Jezus’ vriend bent? Ga jij naar de kerk om
je ouders blij te maken, maar aanbidt je niet? Heb jij een lach op je gezicht, maar ben je eigenlijk in je hart aan
het mopperen en ben je verbitterd? Je kunt echt Jezus’ vriend zijn en dit laten zien door God te gehoorzamen.
Dan aanbid je God met vreugde in je hart, gehoorzaam je jouw ouders en ben je vriendelijk naar andere
mensen.
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De tijd staat stil
Verdeel de kinderen in vier of vijf groepen. Elke groep moet een tijdsperiode kiezen uit het verhaal van Jezus’
arrestatie en kruisiging. Daarna moet elke groep een scène bedenken die een enkel moment voorstelt. (in elke
scène moet Jezus voorkomen.) De groepen moeten nu beslissen welke Bijbelkarakters deel zijn van deze scène
en beslissen wat ze gaan zeggen. De kinderen die Jezus voorstellen, moedig je aan om het aspect van
nederigheid te laten zien, waar je over gesproken hebt. Elke groep krijgt een kans om hun scène voor de rest
van de groepen te laten zien. Zij moeten vooraan in het lokaal komen en stilstaan in hun scène. De lesgever zal
dan een kind aanraken en hij zal gedachten delen over wat er gebeurt, net of hij terug in de tijd is en bij de
kruisiging aanwezig is. Daarna zal de groep weer stilstaan en raak je een ander kind aan en laat je hem zijn
gedachten delen. Als je geen tijd hebt om alle kinderen een scène te laten maken, kies je een beperkt aantal
kinderen uit die een scène maken. Aan het einde van iedere scène, laat je de rest van de kinderen raden welke
scène er uitgebeeld werd. Spreek met de kinderen hoe Jezus een voorbeeld is van nederige gehoorzaamheid.
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Groepsactiviteit: Een ware vriend
Geef elk kind een kopie van de activiteit “Een ware vriend.” De kinderen kunnen deze bladen individueel, in
groep of thuis maken.
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BEN JIJ WERKELIJK JEZUS’ VRIEND?
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VIER REACTIES OP JEZUS
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VIER REACTIES OP JEZUS
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DE JODEN REAGEREN NAAR JEZUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 26:1-56

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt,
met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon.
Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden
zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

worden.
 Wie beraamde er een plan om Jezus te doden? _____________________
 DE OVERPRIESTERS  DE SCHRIFTGELEERDEN

 DE OUDSTEN

 ALLE DRIE

 De naam van de hogepriester was ______________________________ .
 JUDAS

 KAJAFAS

 ARNO

 De naam van de discipel die Jezus verraadde was __________________ .
Hoeveel zilverstukken gaf de hogepriester aan Judas voor het verraden
van Jezus? __________________________________________________
 20

 30

 40

 50

 Wie plande uiteindelijk het exacte tijdstip waarop Jezus gekruisigd zou
worden? ____________________________________________________
 GOD

 JUDAS

 DE RELIGIEUZE LEIDERS

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

 DE ROMEINEN
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 PILATUS
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 In Mattheüs 26:2 voorspelde Jezus dat Hij _______________ zou
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2

21

