PAASLES 2  DE MENSENZOON WORDT GEKRUISIGD
LUCAS 22:47-53; 23:26-49

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Jezus Christus danken voor het sterven aan het kruis als
plaatsvervanger voor zondaren.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Judas’ verraad van Jezus te beschrijven.
De kruisiging uit te leggen en waarom het nodig was dat Jezus stierf.
De verschillende reacties aan Jezus te herkennen.

Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden en op de derde dag uit de dood
opstaan, en in zijn naam zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd dat
ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen worden.

TOEPASSINGEN





Toon berouw over verkeerde houdingen of reacties, die je tegen Jezus hebt.
Volg Christus’ voorbeeld van het liefhebben van anderen die je kwetsen of iets aandoen.
Prijs de Heer dat Hij wilde sterven voor onwaardige zondaren.
Zie in dat berouwvol geloof in Christus de enige weg naar de hemel is.

DE MENSENZOON IS OPG ESTAAN
Lees Lucas 23:50-24:53.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Introductie
Na het bidden in de hof van Getsemane, werd Jezus geconfronteerd door Judas en een grote menigte. De
groep die met Judas meekwam, was niet een gering aantal niet-religieuze troep van gewone mensen die Jezus
haatten. Door de vier evangeliën naast elkaar te plaatsen, wordt het duidelijk dat dit een goed geplande aanval
was door een goed bewapende groep religieuze leiders, tempelofficieren, oudsten, Schriftgeleerden, dienaren,
Sanhedrin vertegenwoordigers en Farizeeën. (De groepen waren het theologisch oneens, maar waren verenigd
in hun haat naar Christus.) Met hen was een “schare” van mensen en Romeinse handlangers of bataljon
(traditioneel 600 mannen). De Joodse leiders waren bevreesd voor de mensenmassa die genegenheid had voor
Jezus en waren door Hem in verlegenheid gebracht, telkens wanneer ze Hem in het openbaar probeerden aan
te klagen. Dus, liever dan een op klaarlichte dag uitgevoerde operatie, vatten ze Hem heimelijk op de late
avond. (Mattheüs 26, Marcus 14 en Johannes 18 vullen de details van de gebeurtenis in.)

Persoonlijk geweld of wraak is niet de manier
Vele mensen zouden zeggen dat Jezus’ handelen in deze gebeurtenissen in overeenstemming waren met Zijn
onderwijs, dat persoonlijke vergelding of wraak zondig is (Matt.5:9-12, 38-44; 6:12-15; Rom.12:17). Jezus
verbood niet alle zelfverdediging (cf. Luc.22:36-38) of oorlog in bepaalde situaties (Rom.13). Echter, wanneer er
aan een persoon onrecht is aangedaan of er vervolging is, behoort een gelovige geen kwaad met kwaad te
vergelden, maar moet hij de persoon die hem kwaad doet liefhebben en moet hij voor hem bidden (Luc.23:34).
Petrus leerde later deze les (1 Petr.2:19-23). De details van Christus’ berechtingen waren onwettig en
onrechtvaardig op velerlei manieren en de gebeurtenissen die daarop volgden, ontvouwden zich laat op
donderdagavond en verder dan middernacht tot vrijdagmorgen.
De weg naar het kruis (Luc.23:26-31)
Waar de les zich op richt, gaat verder dan het spotten, de valse beschuldigingen en de verschijningen voor de
Romeinse autoriteiten, die schoorvoetend toestemden om de schuldige moordenaar Barabbas te bevrijden, in
ruil voor de onschuldige Jezus. Vele geloven dat de twee criminelen, die met Jezus gekruisigd waren,
compagnons waren van Barabbas. Het was niet ongebruikelijk medeplichtige misdadigers samen te laten lijden.
Als een natie die veroverd was door Rome, hadden de Joden niet het gezag om hun eigen berechting en
executies te houden, wat hun betrokkenheid met de Romeinse autoriteit verklaart. Zij waren verantwoordelijke
om het recht ten uitvoer te brengen.
Niet iedereen was vijandig en riep voor Jezus’ bloed. De Romeinen maakte het niet uit om Joden ter dood te
brengen, maar ze waren eerder bezorgd over een Joodse opstand. Vers 27 zegt dat de menigte die Jezus
volgde, inclusief de rouwende en weeklagende vrouwen waren, wat een typisch Joods tafereel is rond het
sterven van een geliefde. Simon, die blijkbaar een Joodse pelgrim van Cyrene was (hedendaags Libië in Noord
Afrika), was gevraagd om de dwarsbalk te dragen, waarschijnlijk omdat Jezus te zwak was van Zijn geselingen.
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In een poging om Christus te verdedigen, viel Petrus de dienaar van de hogepriester aan met een klein zwaard
(Joh.18:10), blijkbaar ging hij voor het hoofd, maar sneed alleen het oor van de slaaf af. Iedere man die
aanhangsels miste, zou belet worden van het dienen in het Allerheiligste, dus zelfs tijdens Zijn arrestatie was
Zijn barmhartigheid opmerkelijk. Hij stopte om een van Zijn aanvallers te genezen! Dit, samen met het feit dat
Jezus de discipelen de opdracht gaf om op te houden, zou aan de Romeinse soldaten getoond moeten hebben
dat Jezus geen militaire revolutionair was, waar Hij van beschuldigd werd. Maar dit niet te ontkennen wonder
had geen effect op de toeschouwers. De oppositie van de mens tot Christus is veeleer een zaak van het hart,
dan van het verstand of een gebrek aan bewijs. Johannes identificeert de slaaf als Malchus en Lucas is de enige
die de genezing vermeldt. Dit was een wonder. Het is geheel anders dan degenen die vandaag beweren dat ze
Bijbelse “genezers” zijn. En Jezus kon lichaamsdelen herstellen en het wonder was niet afhankelijk van het
geloof in Christus door degene die genezen werd.
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Een kus was een speciaal teken van genegenheid tussen familieleden en goede vrienden, het was ook een
teken van een discipels eer, toewijding en waardering van zijn geliefde leraar. Deze schijnvriendschap was een
verschrikkelijke hypocrisie door Judas, zeker in het licht van zijn nauwe omgang met Jezus voor drie jaar (Doet
denken aan Spreuken 27:6). Om met Jezus opgetrokken te hebben en zoveel geleerd hebbende en daarna
tegen Hem keren, was de meest erge soort van verraad die mogelijk is (Luc.22:22).

Dit is weer een getuigenis van Jezus’ volledig mens-zijn. Zijn reactie op de jammerende vrouwen in Luc.23:2832 is een profetie en waarschuwing, een voorafschaduwing van een veel erger oordeel voor diegenen die de
Messias afwijzen. Een kruisiging was een wrede dood van langzame marteling en uiteindelijk sterven door
extreme uitdroging, uitputting, traumatische koorts of verstikking (zeker wanneer de benen werden gebroken).
Slachtoffers werden genageld door hun polsen en voeten en werden soms voor dagen aan het kruis gelaten als
naakte mensen vol schande, om opgegeten te worden door roofvogels of wilde dieren. Ze werden hangend
achtergelaten als duidelijke waarschuwingen voor andere potentiele criminelen of opstandelingen.

De gedachte van een vervloekte en lijdende Messias, was ondenkbaar voor de Joden en was hun grootste
struikelblok.
Reacties op Christus en het kruis (Luc.23:33-43)
De eerste reactie die we zien in dit gedeelte is onverschilligheid. Sommigen aanschouwden het gewoon
(Luc.23:35a), terwijl anderen gefocust waren op het verkrijgen van gratis kleding (23:34b). Ze gaven er niet om
en waren zich onbewust dat de grootste gebeurtenis in de geschiedenis maar een paar meter van hen vandaan
plaatsvond. Ze dachten alleen aan zichzelf en wat ze uit deze situatie konden halen en hun weinige interesse
(als er al enige interesse was) was zelfzuchtig. Ze negeerden Hem.

De derde reactie van ongelovigen, alleen in het evangelie van Lucas te vinden, is reddend geloof. De crimineel,
die eerder deelnam in de bovenstaande stadia van afwijzing (Marc.15:32), keerde af van zijn ongeloof. Sla eens
acht op zijn geloof:






Hij vreesde God (Luc.23:40).
Hij erkende dat hij een zondaar was die veroordeling en straf verdiende (23:41a).
Hij erkende dat Jezus zondeloos was (23:41b).
Hij erkende dat Jezus Heer en Koning was (23:42a).
Hij erkende dat alleen Jezus de macht had om hem te redden voor Zijn koninkrijk (23:42b).

Hij liet een verbazend vertrouwen in Jezus zien; hij zag Hem sterven aan het kruis en toch geloofde hij dat Hij in
Zijn koninkrijk zou komen. De dief beoefende groot geloof door Jezus te vragen om hem te verlossen, omdat
het niet leek dat Christus op het kruis ook maar iemand zou kunnen redden. De crimineel deed niets om
zichzelf te verlossen. Hij had geen goede daden, geen doop, kerkgang, of liefdadigheid, noch was hij “religieus”
of beter dan anderen. Christus’ belofte van het onmiddellijk ingaan van het paradijs in Luc.23:43 weerlegt alle
mogelijke valse leer.
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En tweede reactie die vermeld wordt in Lucas 23:35-39 is bespotting. Er waren er die openlijk Christus
bespotten, met een haat tegen Hem. Niet iedere ongelovige toonde deze gevoelens, maar zowel het bespotten
van Christus als een stille afwijzing, is een afwijzing van Christus en Zijn geschenk van verlossing. Jezus zei, “Wie
niet voor Mij is, is tegen Mij”; er is geen neutrale grond. Zelfs degene die de waarheid erkent (waarschijnlijk
degene in 23:48-49), moet de laatste stap nemen, zoals de misdadiger aan het kruis deed.
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“De onnatuurlijke positie maakte dat elke beweging pijnlijk was; de gescheurde aderen en vernietigde pezen
klopten met onophoudelijke kwelling; de wonden, gloeiende bij het blootleggen…de slagaders – vooral bij het
hoofd en de maag – werden opgezwollen en drukkend met elke slag bloed…een ding is duidelijk, de executies
van de eerste eeuw waren niet gelijk de moderne, want ze zochten niet naar een snelle, pijnloze dood, noch
het behoud van enige waardigheid voor de crimineel. Integendeel, ze zochten een afgrijselijke marteling welke
hem volledig vernederde… Op dit moment gebeurt er een ander fenomeen. Als de armen vermoeid zijn, komen
er grote golven van krampen over de spieren, die hen verwikkelen in een grote, meedogenloze, bonzende pijn.
Met deze krampen komt het onvermogen om Zichzelf op te duwen. Hangende aan Zijn armen, worden de
borstspieren verlamd en zijn de intercostale spieren niet in staat te handelen. Lucht kan de longen in, maar kan
niet uitgeademd worden. Jezus vecht er tegen om Zich op te richten, om zo ook maar een beetje lucht binnen
te krijgen…dan begint de strijd. Een diepe verpletterende pijn in de borst als het hartzakje zich langzaam vult
met serum en het hart begint samen te drukken. Het is nu bijna voorbij…het samengedrukte hart worstelt om
zwaar, dik, traag bloed in het weefsel te pompen. De gekwelde longen doen een wanhopige poging om kleine
slokken van lucht binnen te halen.” (The MacArthur New Testament Commentary – Matthew 24-28, p. 255).

Dit is een van de duidelijkste gedeelten van de Schrift, dat eerder laat zien dat verlossing door genade alleen is,
door waar geloof alleen, door het werk van Christus alleen, dan vertrouwen in werken of wat dan ook. Onze
gehoorzaamheid is essentieel als een bewijs van onze verandering, maar niet als een manier om het te
verdienen. Reddend geloof komt door Gods Woord alleen (Rom.10:17) en is alleen voor de glorie van God.

MOEILIJKE WOORDEN
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Tegenover de harde feiten komen te staan.
Waarneembaar verschijnsel; iets buitengewoons.
Geheim, geheim houden; verborgen gehouden, niet geopenbaard.
Huichelarij, schijnheiligheid.
Oproerig; een revolutie teweeg willen brengen.
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Confronteren
Fenomeen
Heimelijk
Hypocrisie
Revolutionair

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit iemand gezien die de straf op zich nam voor een ander persoon? Hoe zou het zijn als jij werd
gearresteerd voor iets dat je verkeerd had gedaan en dat een ander persoon jouw plaats innam en jij vrij zou
zijn? Vandaag leren we over wat een man deed dat nog veel ongelofelijker is. Hij stierf, zodat eenieder die zijn
vertrouwen stelt op Hem, voor eeuwig kan leven. Laten we eens kijken wat er gebeurde toen Jezus de straf
nam voor zondaren.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat gaf Jezus als waarschuwing aan de discipelen om te doen als Hij ging bidden tot de Vader?
Jezus waarschuwde de discipelen om te bidden, opdat ze niet in verzoeking zouden vallen.
 Wat vroeg Jezus aan Zijn Vader terwijl Hij bad?
Hij vroeg of er een manier was dat Hij in de mogelijkheid was om God te gehoorzamen zonder te
hoeven lijden en te sterven. Maar Hij zei tegen God dat het niet Zijn verlangen was, maar de wil van de
Vader dat Hij wilde gehoorzamen.
 Wat vond Jezus toen Hij terugkeerde naar de discipelen?
Hij vond hen slapende. Hij vertelde hen weer om wakker te blijven en te bidden, zodat ze niet bezwijken
in beproeving.
 Wie kwam er de tuin in, nadat Jezus de discipelen had gewekt?
Judas, een discipel van Jezus, gevolgd door een groep mensen. De groep bestond uit hogepriesters,
tempeldienaars, oudsten, Schriftgeleerden, dienaren, Sanhedrin vertegenwoordigers en Farizeeërs, met
Romeinse handlangers of bataljon (ongeveer 600 soldaten).
 Hoe liet Judas aan de religieuze leiders zien welke man Jezus was?
Judas ging naar Jezus en kuste hem op de wang. De kus was normaal gezien een teken van
genegenheid en toewijding, maar Judas gebruikte het als teken van verraad. Judas was een verrader,
niet een toegewijde discipel die hij beweerde te zijn.
 Wat deed Petrus toen hij zag dat ze kwamen om Jezus te arresteren?
Petrus nam een zwaard en probeerde een van de mannen in het hoofd te raken. Hij miste, maar sneed
het oor van de man af.
 Wat was de reactie van Jezus op Zijn aanvallers?
Jezus vertelde de discipelen om op te houden. Hij genas het oor van de man. De mensen hadden een
gelegenheid om Jezus’ wonderbaarlijke macht te observeren, maar het veranderde hun houding
tegenover Jezus niet.
 Waar brachten de religieuze leiders Jezus naar toe?
Ze brachten Hem voor de hogepriester en toen bij Pilatus om verhoort te worden. Hoewel Pilatus niets
vond waar Hij schuldig aan kon zijn, was hij bereid om een gevangene vrij te laten en Jezus daarvoor in
de plaats te zetten. De mensen zeiden dat ze dit wilden en Pilatus liet Barabbas vrij en arresteerde
Jezus.
 Wat zei Jezus toen Hij naar Golgota werd geleid?
Jezus vertelde de mensen om te stoppen met wenen voor Hem en eerder te wenen om zichzelf. De pijn
en het lijden van hen die Hem afwezen zou groter zijn dat wat Hij ervoer en zou ervaren aan het kruis.
 Wie werd er met Jezus gekruisigd?
Buiten Jezus, aan Zijn linker- en rechterzijde, waren twee misdadigers. Een van deze misdadigers
bespotte Hem, maar de ander wees hem terecht en vertrouwde op God. Hij vroeg Jezus om aan hem te
denken wanneer Hij in het koninkrijk was. Jezus antwoordde, “vandaag nog zult u bij mij zijn in het
paradijs.”
 Wat gebeurde er voor en tijdens het sterven van Jezus?
Vanaf twaalf uur tot aan drie uur was er duisternis over het land. Het tempelgordijn scheurde door
midden, van boven naar beneden. Net voordat Jezus stierf, riep Hij, “Vader, in uw handen leg ik mijn
geest.”
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Lees Lucas 22:47-53 en 23:26-49.





Wat was de reactie van de Romeinse centurion, de officier?
Na gezien te hebben wat er gebeurde toen Jezus stierf, zei de officier, “Ja, dit was een rechtvaardig
mens.” De officier realiseerde zich dat Jezus was wie Hij claimde te zijn.
Hoe reageerden de Joodse leiders op Jezus’ dood?
Ze geloofden dat ze Jezus overwonnen hadden door Hem te laten sterven.
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Tijdens de laatste uren tot Jezus’ dood, werden de mensen voor het feit gesteld met de vraag hoe te reageren
op wat ze zagen gebeuren. De drie reacties kunnen we vandaag de dag nog zien. De eerste reactie was
onverschilligheid. Deze mensen waren eerder bezig met zichzelf en de zaken van de wereld, dan Jezus’ dood
voor hun zonden. De tweede reactie was bespotting. Deze mensen bespotten God, ontkenden Zijn drieeenheid en sloegen vol trots op hun borst. Openlijk verwierpen ze Jezus als de Messias. De derde reactie is
reddend geloof. Degene die hun zondigheid realiseerden en hun nood aan een Verlosser inzagen en
vertrouwden op Jezus’ werk aan het kruis, kwamen tot een reddende kennis van God. Wij moeten reageren
zoals de derde groep deed, werkelijk geloof tonende en dat alleen door Jezus’ dood in onze plaats we gered
kunnen worden.
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SAMENVATTING
Het middelpunt van het geloof van een Christen en het evangelie, zijn de gebeurtenissen van Christus’ dood en
opstanding. Tijdens deze korte dagen werd de menselijke geschiedenis voor altijd veranderd. Er was niet langer
nood aan een menselijke middelaar tussen God en mens, om voor de zonden offers te brengen. Niet langer
was de toegang tot God gesloten voor de mens. Jezus kwam naar de aarde om zowel een zondeloos leven te
lijden als te sterven als een plaatsvervangende dood in plaats van de zondaren. Aan het kruis droeg Hij de last
van zonden en ervoer de volle toorn van God, zodat de mens dit niet hoefde.

CRÈCHELES
Jezus was gaan bidden met de discipelen op de Olijfberg. Jezus was wel bang voor wat er zou gaan gebeuren.
Daarom ging Hij bidden tot God de Vader. Hij was zó bang, dat hij aan Zijn Vader ging vragen of het allemaal
toch niet anders zou kunnen gaan. Maar nee, Jezus zou doen wat God van Hem zou vragen.

Jezus werd bewaakt door soldaten. Deze maakten Hem belachelijk en lachten Hem uit. Ze gingen zelfs Zijn
kleren verdelen. Jezus werd ook geslagen. Hij moest veel lijden. Weet je nog dat Hij bang was? Hij wist dat dit
allemaal zou gaan gebeuren, daarom was Hij bang.
Maar er gebeurt nog iets ergers. De mensen willen hem niet meer en beginnen te roepen, “Kruisig Hem, kruisig
Hem!” De leider van het land wilde mensen hun zin geven. En daarom laat hij een man die in de gevangenis zit
vrij en moet Jezus gestraft worden.
Jezus moet aan het kruis. Dat betekend dat Hij gaat sterven.
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Dat is erg, hè! Maar weet je dat God dit allemaal al zo bedoeld had? God wist dat de mens ging zondigen en
daarom had Hij Jezus naar de aarde gestuurd om voor onze zonden aan het kruis te sterven. Geloof jij dat Jezus
ook voor jouw zonden is gestorven?
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Er kwam iemand anders in de tuin. Het was Judas, dat was ook een discipel van Jezus. Dat is fijn, hè, als je
vrienden om je heen hebt, zeker als je bang bent. Ben jij wel eens bang? Wie is er dan om je te helpen?
Misschien wel je papa of mama, of je vriendje op school. Als je dan geholpen bent geef je iemand soms wel een
knuffel of een kus, omdat je dankbaar bent.
Judas deed dat ook, hij gaf Jezus een kus op de wang. Maar was dat een kus omdat hij van Jezus hield? Nee! Hij
kwam om Jezus te verraden! De kus was om de mensen, die met Judas meegekomen waren, te laten zien wie
nu Jezus was.
De soldaten die met Judas meegekomen waren, arresteerden Jezus. Dat betekend dat Jezus gevangen
genomen werd. Had Jezus dan iets fout gedaan? Nee. Maar er waren veel mensen die niet van Jezus hielden en
Hem weg wilden hebben.
Denk je dat Judas een echte vriend van Jezus was? Nee, hij deed alsof.

MEMORIEVERS
Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden en op de derde dag uit de
dood opstaan, en in zijn naam zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden
verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen worden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Les 1.)
Dit vers kan aangeleerd worden door het te zingen. Hiervoor kan de melodie van het lied “Altijd is kortjakje
ziek” gebruikt worden. Eventueel kunnen enige woorden ingekort of weggelaten worden om het vloeiender te
laten verlopen. Maak eventueel gebruik van bewegingen of laat de kinderen in een cirkel achter elkaar staan en
in het lokaal rond laten wandelen.

Geloof
Het evangelie is een uitnodiging voor zondaren om hun vertrouwen in Christus te plaatsen, voor de vergeving
van hun zonden. Geloof moet gebaseerd zijn in de waarheid van Gods Woord. Vele van de kinderen zullen de
feiten over het sterven en de opstanding van Christus kennen en geloven, maar dit moet niet gelijk gesteld
worden met reddend geloof. Geloof omvat het intellect, de emoties en de wil, zo een verandering
veroorzakende in houding en gedrag. Je kunt dit illustreren door een stoel voor in het lokaal te plaatsen. De
kinderen weten dat een stoel stevig is en hun gewicht kan dragen, maar geloof wordt laten zien als we kiezen
om te gaan zitten en ons vol gezicht op de stoel plaatsen. Geloof in Christus betekend alleen Hem volledig
vertrouwen dat Hij onze zonden vergeeft en ons leert hoe tel even voor God. We kunnen niet nog een voet op
de vloer hebben om steun te vinden. We geven ons leven geheel aan Christus.

Kruisiging
Kruisiging is iemand laten sterven aan het kruis. Tijdens een kruisiging werd een misdadiger een kruis gegeven
om te dragen naar zijn plaats van terdoodbrenging. Daarna werd hij genageld of gebonden aan het kruis, met
zijn armen uitgestrekt. Het kruis werd in een gat geplaatst, zodat het recht kon staan en deze val bracht een
verschrikkelijke pijn met zich mee. Kruisiging werd beschouwd als een schande. Het was de meest pijnlijke
dood die de Romeinen wisten en was bestemd voor bandieten en slaven. In feite was het zo wreed en
onmenselijk, dat volgends de Romeinse wet, het illegaal was om een Romeins burger te kruisigen.
Geluiden van de kruisiging
Om de kinderen bij de les te betrekken, kun je tekens omhoog houden dat hen aanzet om op de ontvouwende
gebeurtenissen te reageren. Dit is gelijk een publiek in een live studio die ook aangezet worden om te
reageren. Tekens kunnen inhouden: een krijsende uil voor de nacht; een kus voor verraad; schuifelende voeten
voor soldaten; klappen voor geseling; wenen voor vrouwen; kermen voor het dragen van het kruis; kloppen
voor het nagelen aan het kruis.
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Wat is een kus?
Vraag de kinderen wie ze kussen (ouders en grootouders, bijvoorbeeld). Waarom kussen ze iemand? Leg uit dat
in Jezus’ tijd een kus een heel speciaal teken van genegenheid was. Het was een manier om je liefde te laten
zien, net als vandaag de dag. Het was ook een manier om voor een leerling zijn toewijding aan zijn leraar te
laten zien. Dat is waarom de kus van Judas zo verachtelijk was. Hij gebruikte dit teken van getrouwheid om
Jezus te verraden.
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IJSBREKERTJES

Het lam
(Vervolg van les 1.) Hopelijk hebben alle kinderen hun speelgoed lam meegenomen. Het is misschien
gemakkelijk om een paar extra te hebben, voor het geval iemand het is vergeten. Aan het einde van de les
vandaag, verzamel je al de lammeren en doet ze in een doos die je af kunt sluiten. Deze doos blijft dicht tot aan
de opstandingsdag. Leg aan de kinderen uit dat nadat Jezus stierf, Hij in een graf gelegd werd die drie dagen
afgesloten was.
In het donker
Beschrijf hoe het geweest zou kunnen zijn toen de duisternis over het land was. Doe de lichten uit en zit in het
donker voor drie minuten. Vraag de kinderen wat hun gedachten zijn als het buiten voor drie uur midden op de
dag volledig donker zou worden.

KNUTSELWERKJES

Smetteloos Lam
Trek van elk kind een hand over op een vel papier, laat hen de duim goed aan de kant doen. Plak op de palm
watten en teken een gezicht op de duim. Jezus was het smetteloos Lam dat voor onze zonden stierf. Plak of
schrijf eventueel Joh.1:29 “Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!” achterop.

Reacties, reacties
In de les zullen de kinderen leren over de verschillende reacties die mensen hadden naar Jezus toe: verraad,
bespotting, ontzag, vrees, boosheid, onverschilligheid, reddend geloof, etc. Schrijf deze verschillende reacties
op repen papier en doe ze in een zak. Vraag de kinderen om een reep uit de zak te halen en daarna de reactie
uit te beelden. Een andere mogelijkheid is om de kinderen verschillende scenario’s te geven en hen dan te
laten zien hoe zij reageren. De meest belangrijke vraag is hoe zij nu reageren op Christus – en hoe ze zouden
moeten reageren op Christus.
Verraden!
Verraad is als iemand die beweerd je vriend te zijn, maar laat zien dat hij je vijand is. Zijn daden zijn nog
pijnlijker, omdat je hem vertrouwde als een vriend. Dit kan worden laten zien door een aantal sketches op te
voeren. Hier onder zijn een aantal voorbeelden, dat je uit kan beelden voor de kinderen:
 Een kind doet iets wat niet mag, maar als hij betrapt wordt geeft hij een vriend de schuld.
 Een kind komt samen met andere kinderen en negeert daarna volledig zijn vriend en sluit hem uit van
hun spelletjes.
 Een kind krijgt een nieuwe bril en zijn vriend lacht hem uit en moedigt zelfs andere kinderen aan mee
te doen met plagen.
 Een kind leent zijn favoriet speelgoed aan een vriend, dat het uit jaloersheid expres stukmaakt.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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Bij het kruis
Geef elk kind een kopie van de bladen “Bij het kruis.” Laat hen de meetkundige figuren uitknippen. Deze
vormen een kruis als ze op de juiste manier gerangschikt zijn. Laat de kinderen de figuren goed neerleggen en
de stukjes over het zwarte kruis plakken.
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Hoe reageer jij?
Wanneer je over de gebeurtenissen van Jezus’ berechting en kruisiging spreekt, leg dan nadruk op hoe de
mensen reageerden op Christus door verschillende onderdelen en afbeeldingen te tekenen. Bijvoorbeeld, een
masker kan het verraad voorstellen; een zwaard kan verdediging of wraak voorstellen; een lachend gezicht kan
bespotting zijn; een boos gezicht of vuist kan haat voorstellen; een vraagteken of een verveeld gezicht kan
onverschilligheid voorstellen; en een pijl die omkeert kan berouw aangeven. De kinderen kunnen dit ook
uitbeelden met expressies en houdingen. Sluit de les af door de kinderen te vragen wat hun reactie is tot Jezus.
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EN JEZUS ZEI:
‘VADER, VERGEEF HET HUN,
WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN.’
(LUCAS 23:34)
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BIJ HET KRUIS
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BIJ HET KRUIS
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DE MENSENZOON WORDT GEKRUISIGD
(HANDREIKING KINDEREN)
LUCAS 22:47-53; 23:26-49

MEMORIEVERS
Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden
en op de derde dag uit de dood opstaan, en in zijn naam zal aan
alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en
dat hun zonden vergeven zullen worden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Waarom ging Jezus naar de tuin? _______________________________.

 Wie verscheen er in de tuin en gaf Jezus kracht? ___________________.
 Jezus wilde dat _____________________ wil werd gedaan, in plaats van
Zijn eigen.
 Wist Jezus dat Judas Hem zou verraden? __________________________.
 Hoe reageerde Jezus naar Zijn moordenaars? ______________________

 Waarom was een misdadiger gered? _____________________________.
 Toen Jezus stierf, _____________________ het tempelgordijn in tweeën.
 Toen de officier zag wat er gebeurde nadat Jezus was gestorven, zei hij,
“Ja, dit was een _____________________ mens.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________.
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KLEURPLAAT 1
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