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De vrouw stond op 
de rumoerige heuvel, 
haar droevige ogen 
keken op naar een 
verschrikkelijk 
gebeuren.  Haar 
Zoon was stervende.  
De moeder was 
Maria en ze stond 
vlakbij de plaats 
waar Jezus aan  
een kruis  
genageld  
was. 



Hoe had dit alles 
kunnen gebeuren?   
Hoe kon Jezus zo’n mooi 
leven op zo’n vreselijke  

manier eindigen? 
  Hoe kon God 
 toestaan dat 

 Zijn Zoon aan 
 een kruis genageld  

werd om te sterven?  
Had Jezus zich vergist 
in Wie Hij was?  Had 
God gefaald? 



Nee!  God faalt  
niet.  Jezus had geen 
vergissing begaan.  Jezus 
had altijd geweten dat 
Hij gedood zou worden 
door gestoorde mannen.  
Zelfs toen Jezus een 
baby was, had een oude 
man genaamd Simeon aan 
Maria verteld dat 
droefheid in zijn 
toekomst zou liggen. 



Enkele dagen voordat  
Jezus stierf, was een  
vrouw gekomen die  
geurende zalf over  
Zijn voeten smeerde.   
“Ze verspilt geld,” zeiden de  
apostelen.  “Ze heeft goed werk  
geleverd,” zei Jezus.  “Ze heeft dit gedaan voor 
mijn begrafenis.”  Wat een vreemde woorden! 



Hierna ging Judas, een van 
de twaalf apostelen van 
Jezus, akkoord om Jezus 
te verraden aan de 
opperpriesters voor 30 
zilverstukken. 



Op het Joodse Paasfeest  
had Jezus Zijn laatste avondmaal 
met Zijn apostelen.  Hij vertelde 
hen wonderlijke dingen over God 
en Zijn beloftes aan diegenen die 
van Hem houden.  Toen gaf Jezus 
het brood en de beker aan hen 
om te delen.  Deze waren om hen  

eraan te herinneren 
 dat het lichaam 

 van Jezus 
 en Zijn bloed 

 gegeven waren 
                         als vergiffenis  
                         voor zonden. 



Toen zei Jezus tegen zijn vrienden dat Hij 
verraden zou worden en dat zij weg zouden lopen.  
“Ik zal niet weglopen” volhardde Peter.  “Voor de 
haan kraait, zal jij mij drie keer verraden,” zei 
Jezus.  



Later die avond ging 
Jezus bidden in de 
Tuin van Getsemane.  
De apostelen die bij 
Hem waren, vielen in 
slaap.  “O mijn 
vader,” bad Jezus, 
“… Laat deze beker 
aan mij voorbijgaan.  
Hoe dan ook, het is 
niet zoals Ik het 
wil, maar zoals U 
het wilt.” 



Plots kwam een menigte de 
tuin binnen gemarcheerd, 
geleid door Judas.  Jezus 
verzette zich niet, maar 
Peter sneed het oor van 
een van de mannen af.  
Jezus raakte zachtjes  
het oor van de man  
en genas hem.   
Jezus wist dat  
Zijn arrestatie  
een deel van  
Gods wil was. 



De menigte nam Jezus mee naar het huis van de 
opperpriester.  Daar zeiden Joodse leiders dat 
       Jezus moest sterven.  Dicht daarbij stond Peter  

naast het vuur            van de dienaars en keek 
 ernaar.                     Drie keer waren er 

mensen die Peter  
aanstaarden en zeiden 

“Jij was bij Jezus!” 
Drie keer ontkende 

Peter dit, net 
zoals Jezus had 

gezegd dat hij 
zou doen. Peter 

begon zelfs 
te vloeken.  . 



Net op dat moment 
kraaide een haai.  Het 
was alsof God tot Peter 
sprak.  Hij herinnerde 
zich Jezus’ woorden  
en huilde bitter. 



  Judas had ook spijt.  Hij wist dat       
 Jezus niet schuldig was aan 
 eender welke zonde of 
 misdaad.  Judas wilde de 30 
 zilverstukken teruggeven, 
 maar de priesters wilden ze 
 niet aannemen.  Judas gooide    
 het geld op de grond, ging 
naar buiten en hing zichzelf op.  
 



De priesters brachten Jezus 
voor Pilatus, de Romeinse 
heerser.  Pilatus zei “Ik heb 
deze man van geen misdaden  

schuldig bevonden.” 
  Maar de menigte 

 bleef roepen, 
 “Kruisig Hem! 

  Kruisig Hem!” 



Uiteindelijk gaf Pilatus toe en 
veroordeelde Jezus tot de dood 
aan het kruis.  De soldaten sloegen 
Jezus, spuwden in Zijn gezicht en 
sloegen Hem met een zweep.  Ze 
maakte een wrede kroon van lange, 
scherpe doo rnen en duwden het op 
Zijn hoofd.  Toen nagelden ze Hem 
aan een houten kruis  
om te sterven. 



Jezus had altijd al geweten dat Hij op die manier 
zou sterven.  Hij wist ook dat Zijn dood vergiffenis 
zou brengen voor zondaars die hun geloof in Hem  

stelden.  Twee misdadigers werden 
 naast Jezus gekruisigd. 
  Een geloofde in Jezus 

 en ging naar het 
 Paradijs.  De 
 andere niet. 



Na uren van lijden zei 
Jezus “Het is gebeurd,” 
en stierf.  Zijn taak  
was voldaan.  Zijn 
vrienden begroeven  
Hem in een  
privaat graf.  



Vervolgens verzegelden 
Romeinse soldaten  
het graf en hielden  
ze de wacht.  Nu  
kon niemand nog  
binnen, of  
buiten. 



Als dit het einde van het 
verhaal was, hoe droevig 
zou dat dan zijn.  Maar 
God deed iets 
wonderbaarlijks.   
Jezus bleef  
niet dood! 



In de vroege ochtend van 
de eerste dag van de week 
vonden enkele van Jezus’ 
apostelen de steen 
weggerold van het  
graf.  Toen ze  
binnen keken,  
was Jezus er  
niet meer. 



Een vrouw bleef wenen bij het  
graf.  Jezus verscheen voor haar.   
Ze haastte zich terug om dit  
nieuws vol vreugde aan de  
andere apostelen te vertellen.   
“JEZUS LEEFT!  JEZUS IS 
TERUGGEKOMEN VAN DE  
DOOD!” 



Al snel kwam Jezus naar de apostelen en 
toonde Hij hun Zijn handen met littekens 

van de nagels.  Het was waar.  JEZUS 
LEEFDE TERUG!  Hij vergaf Peter omdat 
hij Hem verloochend had en vertelde Zijn 

apostelen om iedereen over Hem te 
vertellen.  Toen ging Hij terug naar de 

Hemel waar Hij vandaan kwam. 



Het eerste Paasfeest 
 

Een verhaal van het Woord van God, de Bijbel, 
 

wordt teruggevonden in 
 

Matteüs 26-28, Lucas 22-24,  
Johannes 13-21 

“De ingang van Uw Woorden brengt licht.” 
Psalm 119:130 
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Einde 



Het Bijbelverhaal vertelt ons over de wonderlijke  
God die ons gemaakt heeft en die wilt dat jij Hem kent. 

 
God weet dat wij slechte dingen gedaan hebben,  

welke Hij zonden noemt.  De straf voor zonden is de dood, maar 
God houdt zoveel van jou, dat Hij zijn enige Zoon, Jezus, heeft 

gestuurd om te sterven aan een Kruis en gestraft te worden voor 
jouw zonden.  Daarna kwam Jezus terug tot leven en ging naar huis 

in de Hemel.  Als jij in Jezus gelooft en Hem vraagt om jouw 
zonden te vergeven, zal Hij het doen!  Hij zal komen en in  

je leven  nu, en jij zal voor altijd met Hem leven. 
 

Als jij gelooft dat dit de waarheid is, zeg dit dan tegen God: 
Lieve Jezus, ik geloof dat Jij God bent, en een mens bent  

geworden om voor mijn zonder te sterven, en dat Jij nu terug  
leeft.  Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn zonden, zodat 

ik nu een nieuw leven kan hebben, en op een dag mag gaan en  
voor eeuwig bij Jou mag zijn.  Help me om U te gehoorzamen  

en om voor U te leven als Uw kind.  Amen. 
 

Lees de Bijbel en praat elke dag met God!   Johannes 3:16 
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