Bijbeltekstverwijzingen bij
Marieke ten Berge (ill.)

Pasen: de dood
en opstanding
van Jezus

Bijbelverhalen voor de kamishibai
© Uitgeverij de Schatkoffer, 2014

© Uitgeverij de Schatkoffer, 2014 1

tekst oudere kinderen
Wie is die man? Is hij de Zoon van God? Die op een
nacht in een stal is geboren, en toch een koningskind is?
Dit is Jezus. Elke zieke die bij hem komt, maakt hij beter.
Zelfs dode mensen maakte hij weer levend. Hij heeft
ook wonderen gedaan: eerst had hij twee broden en vijf
vissen. En toen konden duizenden mensen genoeg eten!

Plaat 2:

Wie is Jezus, wat ging er aan de
lijdensgeschiedenis vooraf?
Matteüs 20:17-19
Matteüs 20:29-34
Marcus 10:64-52
Johannes 12:1-11

tekst jonge kinderen

Hij sluit vriendschap met vieze zwervers, met slechte
mensen, en hun levens veranderen meteen.
Jezus is een wijze meester, die de oude boeken heel goed
kent. Hij heeft twaalf leerlingen die hij speciaal heeft
uitgekozen. Die gaan overal met hem mee naartoe.
Hij vertelt de mensen over een nieuwe tijd. Over een
ander koninkrijk dat snel gaat komen. De mensen
luisteren graag naar hem. Hun leven is zwaar. Ze leven in
een land dat onderdrukt wordt door de Romeinen.
Er zijn ook altijd farizeeërs in de buurt, wijze mannen die
de oude boeken ook goed kennen. Zij zijn altijd bezig
om heel precies alle regels na te leven. Wat Jezus aan
de mensen vertelt, klinkt hen verkeerd in de oren. Ze
geloven niet dat hij de Zoon van God is. Ze vinden dat hij
God beledigt. De farizeeërs willen van hem af.

Dit is Jezus. Hij houdt van alle mensen, en van alle kinderen. Ook van jou!
Hij vertelt verhalen. En hij maakt zieke mensen beter.
De mensen luisteren graag. En de kinderen willen heel
graag bij hem zijn.
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tekst oudere kinderen
Het was bijna Pesach, een groot feest dat de mensen elk
jaar vierden. Jezus was met zijn vrienden op weg naar
Jeruzalem.
Hij zei: ‘Zie je dat dorp daar? Daar staat een jonge ezel
met zijn moeder vastgebonden. Neem die ezels voor
mij mee. Als mensen ernaar vragen, dan zeg je: “De
Heer heeft ze nodig.” En zeg maar dat je ze straks weer
terugbrengt.’

Plaat 3:

De discipelen deden zoals hij zei. Toen ze terugkwamen
bij Jezus, legden ze hun mantels op de jonge ezel. Jezus
ging erop zitten. Niemand had nog op deze ezel gereden.

Matteüs 21:1-16
Matteüs 26:1-5
Marcus 11:1-11
Marcus 14:1-11
Lucas 19:29-44
Johannes 12:12-19

Op weg naar de stad waren heel veel mensen. Ze wilden
allemaal naar de tempel om offers te brengen. Dat was de
gewoonte.
Toen kwam Jezus op de ezel aan. Zijn vrienden spreidden
hun kleren voor hem over de weg uit. Zo werden
koningen vereerd.
Ze juichten hem toe: ‘Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!’

De intocht in Jeruzalem /
Palmpasen

tekst jonge kinderen
Er is feest in de stad. Jezus gaat er ook heen. En zijn vrienden gaan met hem mee.
Jezus gaat op een ezel zitten. Zo rijdt hij de stad in.
De mensen juichen voor hem. Ze roepen: ‘Hosanna voor
de koning!’
Ze zwaaien met grote palmtakken. Ze zijn blij met Jezus.
Maar een paar mannen zijn boos. De mensen zijn veel te
druk. Ze vinden Jezus een slechte man.
Jezus heeft een vriend. Die heet Judas. Maar is hij wel een
vriend? Hij begrijpt Jezus niet. Hij is boos op Jezus.

De andere mensen begonnen ook te juichen. Ze braken
palmtakken af om mee te zwaaien.
Er waren ook farizeeërs, die het storend vonden hoe
de mensen uit hun dak gingen. ‘Meester, zeg tegen uw
leerlingen dat ze daarmee op moeten houden!’ zeiden ze
tegen Jezus.
Maar Jezus zei: ‘Als zíj stil zouden zijn, dan zouden de
stenen het wel uitschreeuwen!’
Eén van de leerlingen van Jezus, Judas, snapte eigenlijk
niks van wie Jezus was. ’t Maakte hem boos. Het liefst
wilde hij dat Jezus er niet meer was. Hij ging naar de
Joodse leiders om te bedenken hoe ze Jezus uit de weg
konden ruimen.
Toen Jezus uitkeek over Jeruzalem, huilde hij om de stad.
De mensen daar hadden nooit naar zijn goede nieuws
willen luisteren.
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tekst oudere kinderen
‘Waar zullen wij onze feestmaaltijd houden?’ vroegen de
discipelen aan Jezus.
Hij zei: ‘In de stad zie je een man die een kruik draagt.
Vraag hem om een feestruimte voor je meester en zijn
leerlingen. Hij heeft een zaal waar alles al klaarstaat voor
ons.’
De discipelen gingen de stad in, en het gebeurde precies
zoals Jezus zei. Ze maakten met elkaar de Pesach-maaltijd
klaar.

Plaat 4:

Het Pesachmaal
Matteüs 26:17-29
Marcus 14:12-25
Lucas 22:2-23
Lucas 22:31-38
Johannes 13:1-17:26

tekst jonge kinderen
Het is avond. Jezus en zijn vrienden gaan lekker eten.
Maar eerst wast Jezus de voeten van zijn vrienden. Hij
houdt veel van zijn vrienden.
Dan gaan ze aan tafel zitten. Jezus dankt God voor het
eten. Hij deelt het brood in stukken. Genoeg voor iedereen!
‘Eet dit brood,’ zegt Jezus. ‘En denk aan mij.’
Ze krijgen ook wijn. ‘Drink de wijn, en denk aan mij,’ zegt
Jezus.
Judas is er ook bij. Die zogenaamde vriend. Hij gaat gauw
weg. Hij gaat naar de mannen die Jezus dood willen
maken. Hij kan vertellen waar Jezus is. Daar krijgt hij geld
voor.
Jezus zegt: ‘Straks ben ik niet meer bij jullie. Maar God
laat jullie nooit alleen.’
Petrus zegt: ‘Ik ga met u mee!’
‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Want je wordt bang, en dan laat je me in
de steek. Dan durf je niet eens meer te zeggen dat je mijn
vriend bent! Wacht maar, als de haan kraait.’

Jezus deed zijn nette kleren uit en sloeg een doek om. Hij
ging op zijn knieën zitten om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij leek wel een slaaf.
Petrus zei: ‘Nee Heer, dat kan niet! Ik ben maar een leerling, en u de meester!’ Maar Jezus wilde hiermee laten
zien hoeveel hij van zijn leerlingen hield. Hij deed voor
hoe ze zorgzaam en liefdevol moesten zijn voor anderen.
Jezus en zijn vrienden gingen aan tafel. Jezus zei: ‘Dit is
mijn laatste Pesach-maaltijd. Fijn dat ik deze avond met
jullie kan vieren, voordat alle narigheid begint.’
Hij dankte God, brak een brood in stukken en deelde het
uit. ‘Zoals dit brood breekt, zo moet ook mijn lichaam
breken. Eet ’t. En breek het brood steeds weer, zodat je
telkens aan mij denkt.’ Toen liet hij een beker wijn rondgaan: ‘Drink hiervan. Doe dat steeds weer. En denk dan
aan mijn bloed dat moest vloeien.’
Hij zei: ‘Eén van jullie zal mij verraden.’ Want hij wist dat
Judas plannen had gemaakt om hem te doden. Hij gaf
Judas een stuk brood, en zei: ‘Doe nu maar wat je wilde
doen.’
Judas stond op en ging weg, de nacht in. De andere discipelen begrepen het niet.
‘Lieve vrienden,’ zei Jezus. ‘Vergeet mij niet. Je hebt mij
leren kennen. Dan ken je nu ook God de Vader. Geef mijn
liefde door aan de mensen. God helpt je. Vraag Hem alles.
Als je mijn naam erbij noemt, zal Hij je alles geven.’
‘Maar waar gaat u heen?’ vroeg Petrus. ‘Ik ga met u mee.
Ik wil alles voor u doen!’
‘Nou Petrus, nog vóór de nieuwe dag aanbreekt, zul jij
drie keer zeggen dat je mij niet kent!’ zei Jezus.
Na de maaltijd bad Jezus tot God. ‘Vader, nu kom ik weer
naar U toe. Zorg goed voor mijn discipelen. En help alle
mensen die in mij geloven. Om het goede nieuws te vertellen aan alle mensen.’
Ze zongen nog een lied voor God. Toen gingen Jezus
en zijn vrienden naar de Olijfberg, buiten de stad. Daar
was de Tuin van Getsemane. Jezus ging daar wel vaker
naartoe.
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tekst oudere kinderen
Jezus was heel verdrietig over de dingen die gingen
gebeuren. Hij zei tegen Petrus, Jacobus en Johannes, die
meegingen: ‘Lieve vrienden, willen jullie hier voor me
waken?’
Zelf zocht Jezus een stil plekje verderop om te bidden tot
God de Vader. ‘Lieve Papa, laat deze moeilijke tijd toch
aan mij voorbijgaan. Maar als U wilt dat dit alles gebeurt,
dan moet het gebeuren.’

Plaat 5:

Op de Olijfberg /
In de Tuin van Getsemane
Matteüs 26:30-46
Marcus 14:26-42
Lucas 22:39-46

Toen hij terugliep naar zijn vrienden, zag hij dat ze
in slaap waren gevallen. ‘Petrus! Kun je dan niet even
wakker blijven? Je kunt beter bidden dat God je sterk
houdt in moeilijke tijden!’
Jezus ging weer bidden, maar wéér waren zijn vrienden
in slaap gevallen. Een derde keer kwam Jezus bij hen,
maar nu zei Jezus: ‘Kom, wakker worden. Het is zover, de
soldaten komen me halen.’

tekst jonge kinderen
Het is al heel laat. Het is donker buiten. Jezus gaat met
zijn vrienden naar een tuin. Daar is het stil.
Jezus is verdrietig. Want hij weet dat er nare dingen gaan
gebeuren. Hij zegt: ‘Willen jullie hier wachten? En voor
mij wakker blijven?’
Jezus loopt een stukje verder. Dan bidt Hij tot God:
‘Lieve papa. Ik vind het zo moeilijk. Maar wat U wilt, dát
gebeurt.’
Telkens gaat Jezus even naar zijn vrienden. Maar die vallen gewoon in slaap!
‘Wakker worden,’ zegt Jezus. ‘Je kunt beter aan God vragen om sterk te blijven.’
Maar elke keer vallen zijn vrienden
weer in slaap.
Dan hoort Jezus allemaal voetstappen. Hij zegt: ‘Wakker
worden. Nu komen de soldaten om mij mee te nemen.’
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tekst oudere kinderen
Inderdaad: op dat moment kwamen gewapende soldaten
aangelopen, en dienaren van de hogepriester. En voorop
liep Judas. Judas liep op Jezus af en kuste hem. Dat was
voor de soldaten het afgesproken teken dat ze hém
moesten hebben. Meteen grepen ze hem vast.

Plaat 6:

De gevangenneming
Matteüs 26:47-56
Marcus 14:43-52
Lucas 22:47-54
Johannes 18:1-12

Petrus wilde Jezus verdedigen met zijn zwaard. Hij hakte
daarbij het oor af van een dienaar, die Malchus heette.
Jezus zei: ‘Petrus, nee! Je hoeft me niet te verdedigen.
Mijn Hemelse Vader zou toch legers engelen kunnen
sturen om mij te redden? Maar al deze dingen móeten
gebeuren.’
Jezus raakte het oor aan. Malchus was genezen.
Tegen de dienaren en soldaten zei hij: ‘Ik was elke dag in
de tempel om les te geven. Toen heb je geen vinger naar
me uitgestoken. En nu behandel je mij als een gevaarlijke
slechterik.’
De soldaten probeerden ook de vrienden van Jezus te
grijpen. Maar ze vluchtten allemaal weg. Zo bang waren
ze.
Ze lieten Jezus gewoon in de steek.

tekst jonge kinderen
Er komen soldaten met zwaarden en met fakkels. En
Judas loopt voorop.
Hij geeft Jezus een kus. Maar niet omdat hij hem lief
vindt! Zo weten de soldaten wie Jezus is. Die moeten ze
dus vastgrijpen.
Petrus wil Jezus helpen. Hij heeft ook een zwaard. Hij
hakt een oor af van een soldaat.
Maar Jezus zegt: ‘Niet doen Petrus! God kan me wel redden. Maar nu doet Hij dat niet.’
Jezus raakt het oor aan, en het is weer helemaal beter!
Alle vrienden van Jezus zijn bang. Ze verstoppen zich. Of
ze rennen heel hard weg.
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tekst oudere kinderen
Jezus werd meegenomen naar het huis van Kajafas, de
hogepriester. Het was nog vroeg in de ochtend, maar alle
belangrijke kerkleiders waren bij elkaar gekomen. Om
Jezus te beschuldigen.
Petrus was op een afstandje achter de soldaten
aangelopen. Hij bleef bij de poort bij een vuurtje staan.
Iemand vroeg: ‘Ben jij een leerling van die gevangene?’
‘Nee hoor,’ zei Petrus toen.

Plaat 7:

Jezus voor de Joodse Raad
Matteüs 26:57-75
Marcus 14:53-72
Lucas 22:54-71
Johannes 18:13-27

tekst jonge kinderen
De soldaten nemen Jezus mee. Hij moet naar belangrijke
mannen. Ze willen hem dood hebben. Ze zeggen slechte
dingen over Jezus. Maar die zijn helemaal niet waar!
Eén man vraagt: ‘De mensen zeggen dat jij de Zoon van
God bent. Is dat waar?’
Jezus zegt: ‘Ja, dat ben ik.’
Dat vinden de mannen heel brutaal. Zulke dingen mág je
niet zeggen. Jezus moet dood, dat vinden ze allemaal.

Binnen liet de hogepriester allerlei mensen komen. Die
moesten valse dingen vertellen over wat Jezus had gedaan
of gezegd. Hij hoopte dat hij dan genoeg bewijs had
dat Jezus slecht was. Dan kon hij gestraft worden. Maar
iedereen zei weer andere dingen.
Toen vroeg Kajafas aan Jezus: ‘Bent u de zoon van God?’
‘Dat ben ik. En binnenkort zit ik weer aan Zijn
rechterhand in de hemel.’
Dat was in de oren van Kajafas en de andere kerkleiders
zó brutaal. Dat Jezus dát van zichzelf durfde te zeggen.
Iedereen vond dat hij de doodstraf verdiende.
Petrus stond al die tijd buiten bij het vuur. Nog twee
mensen vroegen hem: ‘Jij hoort toch bij die man die net
gevangen is genomen?’ Maar beide keren zei Petrus: ‘Nee,
echt niet!’
Kort daarna kraaide een haan. Petrus dacht meteen aan
wat Jezus bij de maaltijd had gezegd. Petrus werd zo
verdrietig en huilde. Hij dacht dat hij een goeie vriend
was van Jezus. Maar nu was hij te laf om eerlijk te zijn over
zijn vriendschap.

Petrus staat buiten, bij een vuurtje.
Er komen steeds mensen bij hem staan. Ze herkennen
hem. ‘Hé, ik ken jou,’ zeggen ze. ‘Jij hoort toch bij Jezus?’
Maar Petrus zegt steeds: ‘Nee hoor. Ik ken hem niet!’ Hij
is bang dat de soldaten hem ook komen halen.
Dan hoort Petrus een haan kraaien. Ineens weet hij weer
wat Jezus heeft gezegd.
Hij is verdrietig. Is hij wel écht een vriend van Jezus?
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tekst oudere kinderen
De hogepriester en de farizeeërs mochten niet zomaar
mensen straffen. Daarvoor brachten ze Jezus naar de
Romeinse burgemeester van Jeruzalem: Pontius Pilatus.
Hij stelde Jezus allerlei vragen. Maar Jezus gaf geen
antwoord. Dat verbaasde Pilatus.

Plaat 8:

Jezus voor Pilatus
Matteüs 27:1-26
Marcus 15:1-15
Lucas 23:1-25
Johannes 18:28-19:16

tekst jonge kinderen
Jezus moet naar Pilatus. Hij is de burgemeester van de
stad.
Pilatus weet niet waarom Jezus straf moet krijgen. Wat
heeft Jezus dan gedaan?

Nu had Pilatus de gewoonte om met Pesach een
gevangene vrij te laten. Hij besloot om de mensen op het
plein te laten kiezen: Jezus, of Barrabas, een moordenaar.
De mensen kozen allemaal voor Barrabas. Omdat de
hogepriester en de farizeeërs dat tegen de mensen zeiden.
Pilatus vroeg: ‘Wat willen jullie dat ik met Jezus doe, de
Koning van de Joden?’ En alle mensen riepen: ‘Aan het
kruis met hem!’
Pilatus liet een kom water halen. Daarin waste hij zijn
handen. Iedereen het kon zien. ‘Het is jullie keus dat
een onschuldige man wordt gestraft. Míjn handen zijn
schoon,’ zei Pilatus.
Jezus werd meegenomen, om te worden gekruisigd. Maar
eerst werd hij nog met de zweep geslagen.
Judas zag dat Jezus de doodstraf had gekregen. Hij kreeg
vreselijk spijt dat hij Jezus had verraden. Hij ging terug
naar de hogepriester in de tempel.
Hij had zilverstukken verdiend door Jezus te verraden.
Maar die hoefde hij niet meer. Hij gooide ze op de grond
en ging weg. Hij maakte een einde aan zijn leven.

Er is nog een man bij Pilatus. Die heeft echt slechte dingen gedaan. Hij heet Barrabas.
Pilatus wil één man vrijlaten. Buiten staan heel veel mensen. Pilatus laat de mensen kiezen. Wie moet vrijgelaten
worden?
De mensen roepen allemaal: ‘Barrabas!’
Dus Jezus krijgt de straf. Hij moet aan het kruis.
Pilatus zegt: ‘Ik heb er niets mee te maken.’ Hij wast zijn
handen.
Jezus wordt meegenomen. De soldaten doen heel gemeen
tegen hem.
Judas heeft spijt. Hij wil niet meer dat Jezus dood gaat.
Maar nu is het te laat.
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tekst oudere kinderen
Soldaten namen Jezus mee. Ze deden hem een
koningsmantel om. En hij kreeg een kroon van scherpe
dorens op zijn hoofd.
De soldaten lachten hem uit. Ze sloegen hem en ze
riepen: ‘Leve de Koning van de Joden!’
Daarna kreeg Jezus zijn eigen kleren weer aan. Hij moest
mee naar Golgotha. Dat was een berg net buiten de stad
waar misdadigers gekruisigd werden.

Plaat 9:

Jezus naar Golgotha
Matteüs 27:27-33
Marcus 15:16-23
Lucas 23:26-32

Hij moest zelf de dwarsbalk van het kruis dragen. Maar
Jezus was al zo uitgeput door de zweepslagen. Tussen alle
mensen was ook een sterke man. Hij heette Simon van
Cyrene. De soldaten lieten hem de zware balk dragen.
Voor Jezus in de plaats.
Heel veel mensen liepen met de stoet mee naar de berg.
Een paar vrouwen huilden en jammerden om wat er
gebeurde.

tekst jonge kinderen
De soldaten nemen Jezus mee. Hij moet een houten plank
dragen. Maar die is te zwaar.
Een sterke man komt. Hij pakt de plank.
Heel veel mensen lopen achter Jezus aan. Een paar vrouwen huilen.
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tekst oudere kinderen
Jezus werd uitgekleed. Met spijkers werd hij aan het kruis
getimmerd. Door de handen en door de voeten. Boven
zijn hoofd werd een bordje opgehangen. Daarop stond:
‘Dit is Jezus, Koning van de Joden.’ Soldaten deden een
spelletje om wie de kleren van Jezus zou winnen.
Veel mensen keken verdrietig toe. Dat waren vooral vrienden van Jezus.

Plaat 10:

Jezus wordt gekruisigd en sterft
Matteüs 27:34-56
Marcus 15:24-41
Lucas 23:33-49
Johannes 19:16-37
Ps 31:6
Zacharias 12:10
Psalm 22:5-22
Jesaja 52:13-53:12
tekst jonge kinderen
Jezus gaat aan het kruis. Met spijkers in zijn handen. En in
zijn voeten.
De soldaten lachen hem uit. Ze roepen: ‘Jij bent toch
God? Kom dan van het kruis af! Dat kan je dan toch?’
Er zijn nog twee mannen. Die krijgen dezelfde straf. Zij
moeten ook aan het kruis. Eén man lacht Jezus ook uit.
De andere man niet. Hij weet dat Jezus niets verkeerd
heeft gedaan. Hij gelooft Jezus.
Het is gewoon midden op de dag. Maar opeens wordt het
helemaal donker.
En dan gaat de grond ook nog schudden.
Jezus gaat dood. En het wordt weer licht.

Er waren nog twee mannen die ook gekruisigd werden.
Allerlei mensen lachten Jezus uit: voorbijgangers, soldaten en farizeeërs die waren komen kijken.
Zelfs één van de gekruisigden lachte hem uit. Hij riep: ‘Als
je de Zoon van God bent, red jezelf dan, en ons erbij!’
De andere misdadiger zei: ‘Stil jij! Jij en ik hebben deze
straf verdiend. Maar deze man heeft niets verkeerd
gedaan!’
Jezus zei tegen deze man: ‘Echt, vandaag zul je al met mij
in het paradijs zijn.’ Omdat deze man begreep wie Jezus
werkelijk was.
Midden op de dag werd het opeens aardedonker. Alsof
het nacht was. Wel drie uur lang. Toen er weer een beetje
licht kwam, gebeurden er een paar dingen tegelijk. Jezus
riep uit: ‘Vader, ik leg mijn leven in Uw handen.’ Toen
stierf hij.
Er was een aardbeving. De rotsen spleten.
Graven van dode mensen gingen open. De doden
kwamen weer tot leven.
En in de stad, in de tempel, scheurde een groot gordijn in
tweeën. Dat hing altijd vóór de ingang van de binnenste
kamer van de tempel.
Er stond een soldatenleider, een centurio, bij het kruis.
Hij had Jezus horen uitroepen naar God. Hij geloofde dat
Jezus echt de Zoon van God is.
Soldaten kwamen om te kijken of Jezus nog leefde. Ze
prikten met een speer in zijn zij. Ze waren verbaasd dat
Jezus al zo snel was gestorven.
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tekst oudere kinderen
Die avond kwam er een man naar Pilatus toe: Josef uit
Arimatea. Hij was in het geheim een volgeling van Jezus.
Deze man was rijk. Hij had voor zichzelf een graf in de
rotsen laten uithouwen.
Hij vroeg Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht
meenemen. Dan zou hij het in zijn eigen graf begraven.
Dat was goed.

Plaat 11:

De volgende dag zou het sabbat zijn, de laatste dag van de
week. Dat was voor de joden een rustdag. Pilatus wilde
dat de dode lichamen dan alvast van de kruizen waren
gehaald.

Matteüs 27:57-66
Marcus 15:42-47
Lucas 23:50-56
Johannes 19:38-42

Josef kocht een stuk linnen. Hij legde het lichaam van
Jezus in het graf. Nikodemus, een oude vriend van Jezus,
hielp daarbij. Hij had ook balsem bij zich. Daarmee
smeerden ze het lichaam in. Toen wikkelden ze de linnen
stof eromheen. Zo deden de joden dat, als ze een dode
gingen begraven.

tekst jonge kinderen

Een paar goeie vriendinnen van Jezus zaten erbij. Ze
keken toe hoe het lichaam in het graf werd gelegd.
Vervolgens werd er een grote steen voor de opening
gerold. Daarna gingen de vrouwen naar huis. De sabbat
was begonnen.

Jezus wordt begraven

Twee mannen nemen de dode Jezus mee. Ze hebben een
mooi graf. Daar leggen ze hem in. Ze pakken hem helemaal in met witte doeken.
Dan gaan ze weer naar huis.
Bij het graf staan soldaten. Die moeten het graf bewaken.

De hogepriesters en farizeeërs moesten denken aan wat
Jezus wel eens had gezegd: ‘Na drie dagen zal ik uit de
dood opstaan.’ Ze geloofden niet dat dat écht kon. Maar
ze waren wel bang dat Jezus’ leerlingen het lichaam van
Jezus uit het graf zouden halen.
Daarom vroegen ze aan Pilatus of hij soldaten wilde
sturen. Dan konden die het graf drie dagen bewaken. Dat
deed Pilatus.
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tekst oudere kinderen
Het was de eerste dag van de week. Dus de dag na de
sabbat. Maria uit Magdala ging naar het graf. Ze zag dat
de grote steen niet meer voor de opening lag. Snel ging ze
dat aan Petrus en Johannes vertellen. Die wilden het met
eigen ogen zien, en liepen zo snel ze konden naar het graf.
Ze liepen het graf in. En ze zagen dat het dode lichaam
van Jezus weg was! De linnen doeken lagen opgerold in
een hoek. Ineens begrepen ze wat er was gebeurd. Jezus
was uit de dood opgestaan!
Ze liepen samen terug naar huis.

Plaat 12:

Jezus is opgestaan
Matteüs 28:1-15
Marcus 16:1-8
Lucas 24:1-12
Johannes 20:1-18

tekst jonge kinderen
In de vroege morgen loopt Maria naar het graf. Zij houdt
veel van Jezus.
Maar de grote steen is weggerold! Wat is er gebeurd?
Petrus en Johannes komen ook kijken. Jezus is weg! De
doeken liggen er nog.
Dan begrijpen ze het. Jezus is weer wakker geworden. Hij
leeft!
Petrus en Johannes lopen weer naar huis. Gauw aan de
anderen vertellen.

Maria bleef achter bij het graf. Ze huilde. Toen zag ze
twee engelen bij het graf. Ze vroegen: ‘Waarom huil je?’
Maria zei: ‘Ze hebben mijn meester weggehaald. Maar
wat hebben ze met hem gedaan?’
Op dat moment zag ze een man in de tuin. Hij vroeg
ook: ‘Waarom huil je?’ Het was Jezus zelf, maar Maria
herkende hem niet. Ze dacht dat hij de tuinman was.
Daarom vroeg ze: ‘Hebt u het lichaam van Jezus
verplaatst? Zeg me dan waar ik het kan vinden!’
Toen noemde Jezus haar bij haar naam: ‘Maria!’ Door zijn
stem herkende ze Jezus ineens.
‘Mijn meester!’ riep ze uit, en ze wilde hem omhelzen.
Maar Jezus zei: ‘Hou me niet vast. Ik moet eerst nog naar
de Vader in de hemel. Die trouwens ook jullie Vader is!
Ga snel naar mijn vrienden, die dus ook mijn broers en
zussen zijn. Vertel ze hierover, lieve zus.’
En dat deed Maria.

Maria huilt. Dan ziet ze twee engelen bij het graf.
‘Waar is mijn meester?’ vraagt ze.
Daar komt Jezus aangelopen. Maar Maria denkt dat hij de
tuinman is.
Ze vraagt: ‘Waar heb je Jezus gelegd?’
Hij zegt: ‘Maria!’ Maria hoort zijn stem. Dan weet ze het.
Het is Jezus!
Hij zegt: ‘Ga maar snel naar al mijn vrienden. Vertel maar
dat ik leef.’
Dat doet Maria.
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tekst oudere kinderen
Jezus kwam zijn vrienden en leerlingen een paar keer
opzoeken. Ze begonnen de dingen beter te begrijpen. In
de oude boeken was er al over Jezus geschreven. En die
dingen waren nu echt gebeurd: dat de Zoon van God als
mens naar de aarde zou komen. Dat hij onschuldig was
en toch de doodstraf kreeg. Maar dat hij weer uit de dood
levend zou worden als God.

Plaat 13:

Verschijningen van Jezus;
Jezus aan het meer van Tiberias
Matteüs 28:16-20
Marcus 16:9-18
Lucas 24:13-49
Johannes 21:19-21:8

tekst jonge kinderen
Het is nacht. Petrus en zijn vrienden gaan vissen. Ze varen
met hun boot. Ze gooien hun net in het water. Maar ze
vangen helemaal niets!
Dan gaat de zon schijnen. Er staat een man aan de kant.
Hij roept naar de vrienden in de boot.
‘Gooi nog een keer je net in het water. Maar dan aan de
andere kant van de boot!’
De vrienden doen wat hij zegt. Ineens is het hele net vol
met vis! Het is te zwaar. Ze kunnen het net niet in de boot
tillen.

Eén leerling, Tomas, geloofde eerst helemaal niet dat
Jezus weer leefde. Hij moest Jezus eerst zien. Hij raakte de
littekens op zijn handen en voeten aan. Toen wist hij het
ook.
Op een nacht waren een paar leerlingen bij het Meer van
Tiberias: Petrus was erbij, en Tomas, Natanaël, Jakobus
en Johannes. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ De anderen gingen
met hem mee in de boot. Ze voeren het meer op. Maar de
hele nacht vingen ze helemaal niets!
Het werd ochtend. De vrienden zagen een man aan de
oever staan. Het was Jezus, maar ze herkenden hem niet.
Hij riep naar de vissers: ‘Hebben jullie wat te eten?’
‘Nee,’ riepen de leerlingen. Toen riep Jezus: ‘Gooi je net
dan eens uit aan stuurboord, dan lukt het wel.’ Ze deden
wat Jezus zei. Meteen zat er zó veel vis in het net. Ze
konden het bijna niet in hun boot tillen.
Johannes begreep ineens wie daar aan de oever stond. Hij
riep uit: ‘Het is de Heer!’ Petrus sprong meteen in het
water. Hij rende naar Jezus toe. De anderen voeren hun
boot naar de kant. Het overvolle visnet sleepte achter de
boot aan.

Wie is die man aan de kant? Hé, het is Jezus! Petrus
springt uit de boot. Hij rent naar Jezus toe. Hij is zo blij
om Jezus te zien!
De boot komt ook naar de kant. Met het volle net erachteraan.
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tekst oudere kinderen
Op de oever van het meer had Jezus al een vuurtje
klaargemaakt. Daarop lag vis en brood te bakken. Hij zei:
‘Doe ook wat van jullie vis bij de maaltijd.’ Petrus trok het
net aan land. Het net zat vol grote vissen, wel 153. Toch
was het net niet gescheurd.
Jezus zei: ‘Kom, eet met me mee.’ En ze kwamen allemaal
bij hem zitten. Jezus deelde het brood uit, en de vis, en ze
aten er allemaal van.

Plaat 14:

Aan het meer van Tiberias
Johannes 21:9-25

Toen waren ze klaar met eten. Jezus vroeg aan Petrus:
‘Petrus, hou je van mij?’
‘Ja Heer,’ zei Petrus, ‘U weet wel dat ik van u hou.’
‘Zorg dan voor mijn schapen,’ zei Jezus. Daarmee
bedoelde hij de mensen.
En nog een keer vroeg Jezus: ‘Hou je van mij, Petrus?’
Weer antwoordde Petrus: ‘Ja Heer, dat weet u toch!’
Zorg dan voor mijn schapen,’ zei Jezus weer. Toen stelde
Jezus diezelfde vraag nog een derde keer, en Petrus werd
er verdrietig van. ‘Heer, u weet toch alles,’ zei hij. ‘Dan
weet u toch ook dat ik van u hou!’
‘Zorg voor mijn schapen,’ zei Jezus weer.

tekst jonge kinderen
Jezus heeft een vuurtje gemaakt. Hij bakt broodjes en vis.
Lekker!
Hij zegt: ‘Leg ook een paar vissen van jullie erbij.’ Dat
doet Petrus. Hij heeft er genoeg!
De vrienden komen bij Jezus zitten. Jezus deelt brood uit,
en vis. Gezellig hoor, samen eten, met hun beste vriend.

Jezus had altijd voor de mensen gezorgd. Net als een
herder voor zijn schapen zorgt. Hij wilde dat Petrus en
de anderen op dezelfde manier voor de mensen gingen
zorgen.
Jezus wist dat Petrus in moeilijkheden zou komen door
deze opdracht. Uiteindelijk zou Petrus zelfs sterven om
Jezus.
‘Volg mij,’ zei Jezus.

Jezus vraagt aan Petrus: ‘Hou je van mij?’
Petrus zegt: ‘Ja natuurlijk! Dat weet je toch wel?’
Jezus houdt van alle mensen. Hij zorgt heel goed voor
iedereen. Hij wil dat Petrus hetzelfde doet. Ook voor de
mensen zorgen.
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