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Jezus voor Pilatus  

1 De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus 
ter dood te brengen….. 

11 Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 
Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12 Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem 
inbrachten, antwoordde hij niet één keer. 13 Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze 
getuigen allemaal tegen u inbrengen?’ 14 Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat 
de prefect zeer verwonderde.  

15 Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het 
volk te laten kiezen. 16 Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 
17 En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus 
Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ 18 Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst 
hadden uitgeleverd…..  

Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ 23 Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze 
schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ 24 Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst 
nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water 
brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van 
deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’  

  

Verklaring: 

Prefect, een soort stadhouder, hij heette Pilatus. 

Hogepriesters en oudsten: de leiders van het volk 

Weerwoord: Hij zei niets terug 

Pesachfeest:paasfeest, een bevrijdingsfeest.  

Barabbas: als je de naam vertaalt betekent het: Zoon van de Vader. (Hier staat en slechte zoon van 
de vader en de Zoon van God de Vader en de mensen moesten kiezen. ) 

Samengestroomd: bijeengekomen 

Messias: de gezalfde, door God beloofde. 

Afgunst: jaloersheid 

Misdaan: verkeerd gedaan. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kringgesprek     
  

  

Er zijn christelijke feestdagen, waarop we in Nederland allemaal vrij krijgen. 
Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag. Wat is jouw liefste 
Christelijke feest? Waarom? Wat gedenken we dan? Doen jullie thuis iets er aan? Is 
Goede Vrijdag een feestdag? Hoe vier je die? 
  

Of voeldoos.  

Dat is een schoenendoos met een gat in de zijkant, in dat gat maak je met nietjes een boord van een 
sok vast. De kinderen halen er steeds één ding uit, bijv. grote spijker, zakdoek, geldstukje, 
speelgoedlammetje, parfumflesje, zakdoek, sleutel, stufje, (Jezus stuft onze zonden uit) zeep, (Jezus 
wast ons rein) enz. en vertellen wat ze hierover weten te vertellen met betrekking tot het Paasverhaal. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verhaal    
De laatste uren van onze lieve Heer 
  
Hoe laat is het? 
Als je geen horloge hebt is het erg vervelend. Alles gaat op tijd. Eten, slapen, naar school, zwemles… 
Hoe laat is het? 
In de grotemensenwereld is het nog veel erger. Zakendoen, vergaderen, avondje film, bezoek aan 
vrienden. Alles gaat op tijd.  
Er is voor alles een tijd, maar sommige tijden zijn belangrijker dan andere.  
De allerbelangrijkste tijd van de hele wereldgeschiedenis, de allerspannendste voor de mensheid,  
was toen Jezus de laatste hand legde aan het repareren van de brug naar God voor alle mensen. 
Zouden we voor eeuwig verloren gaan of zou het Jezus lukken om de dood te overwinnen… Kijk maar 

mee op de klok in het verslag van de evangeliën.   
      
Zes uur ’s avonds 
Verslag van Lucas, die er zelf wel niet bij was, maar het verhaal van Jezus’ moeder hoorde. 

“In de opperzaal, waar Petrus en Johannes alles hadden klaargezet voor de pesachmaaltijd gaat Jezus 
aanliggen aan de tafel (In die tijd lagen ze op banken tijdens het eten.) Hij zegt: ‘Ik heb er hevig naar 
verlangd om dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg 
jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk 
van God.’” 
Ja, Jezus zelf zal het paaslam zijn. Zijn bloed gaat geofferd worden om ons te beschermen tegen de 
macht van de dood. Net als destijds in Egypte. Jezus wist van te voren wat hem te wachten stond. 
Zou hij wegvluchten nu het nog kan?  
Nee, God dank, Jezus gaat er voor. Zelf stuurt hij Judas weg om te doen wat hij moet doen…  
  

Negen uur ’s avonds. 
Donkere schaduwen in de tuin van Getsemané. Jezus is aan het smeken en bidden tot zijn 
vader.  

‘Vader, ik ben zo dodelijk bang, alstublieft als het mogelijk is laat deze beker dan aan mij 
voorbijgaan.’ 
Zijn gezicht is nat van het zweet. Het druppelt rood als bloed op de grond. Dit moment is zo 
spannend. De hele natuur schijnt de adem in te houden. Zou Jezus van de zaak afgezet worden? Wil 
Jezus van de zaak afgezet worden. Het komt er echt op aan.  
Op zo’n moment heb je vrienden nodig, die bij je blijven en een arm om je heenslaan. Waar zijn die 
vrienden? Liggen ze ook op hun knieën te bidden, een eindje verderop dan misschien? Nee hoor! De 
discipelen … slapen. Lucas schrijft: ze waren van verdriet in slaap gevallen.  
Jezus moet dus helemaal alleen vechten tegen de doodsangst.  
‘Vader, laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren!’ roept Jezus tenslotte totaal uitgeput. Dan 
komt er Goddank een engel uit de hemel om hem kracht te geven. In de verte klinkt het gestamp van 
soldatenlaarzen. Jezus loopt niet weg, Hij gaat de confrontatie aan. 
  

Twaalf uur 
De arrestatie. Gekletter van zwaarden en stokken. Een legertje tempelpolitie met lantaarns 
en fakkels komt op Jezus af. Johannes was erbij. Hij schrijft er over. 

“Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 
Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ 
‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond. 
Toen hij zei: ‘Ik ben het,’deinsden ze achteruit en vielen op de grond.’” 
Ieder ander zou nu snel zijn kans grijpen en vluchten, gebruik makend van de duisternis. Maar Jezus 
liet zich arresteren. Weet je wat hij zei?  
‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’   



Hij zei het recht in het gezicht van de duivel. Zo handelde hij werkelijk als onze Goede Herder, die zijn 
leven inzet voor zijn schapen.  
  

Drie uur ’s nachts 
Na urenlange pesterijen, slaan, geselen, vernederingen van de soldaten op de binnenplaats 
van het huis van de Hogepriester gaat Jezus eindelijk de raadszaal binnen. De voltallige 

raad is aanwezig. Marcus, de tolk en vertaler van Petrus, beschrijft het zo: ‘De hogepriester en het 
hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond 
waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet… ‘ 
Als Jezus zelf was blijven zwijgen hadden ze hem gewoon weer los moeten laten. Hij had immers 
niets kwaads gedaan.  
Goddank, was Jezus er niet op uit om zijn eigen hachje te redden, want toen de hogepriester hem 
vroeg: ‘Ben je de messias, de zoon van de Gezegende?’ zei hij: ‘Dat ben ik!….’ 
  

Zes uur ’s morgens 
De klok tikt maar door.  
Van het kastje naar de muur gestuurd worden oftewel van de raad naar Pilatus en van 

Pilatus naar Herodes en van Herodes weer naar Pilatus. Wat wordt er gesold met Jezus. Hoe houdt 
hij het vol. Volgens Johannes riep Pilatus vanaf het balkon van het gerechtsgebouw na een gesprek 
met Jezus: IK VIND GEEN SCHULD IN HEM.’ 
Toch werd hij, de onschuldige, ingeruild voor Barabbas, een rover, en overgeleverd om gegeseld en 
gekruisigd te worden.  
Zou Jezus een legioen engelen erbij roepen om hem alsnog bevrijden? Goddank, Jezus dacht aan ons, 
aan onze redding en niet aan zichzelf.  
  

Negen uur ’s ochtends 
Het wordt erger en erger. Golgotha, centrum van de wereldgeschiedenis wordt bereikt. 
Feller en feller wordt de pijn. De ene pijnscheut vlamt op voordat de andere is gedoofd. Dit 

is de hel. Koortsig perst Jezus de lucht uit zijn longen.  
En wat doen ze met zijn kleding? Soldaten scheuren ze van zijn lijf. Hij zal zijn mooie dure jas nooit 
meer dragen. Raar idee, eigenlijk. Nu staat de Zoon van God in Adamskostuum. Adam zondigde, 
Jezus droeg de straf. Adam verborg zich, Jezus zei: Hier ben ik. 
Adam werd gekleed in een dierenvel, Jezus werd naakt. Hij was het lam.  
En als Jezus op het kruis wordt gespijkerd klinkt er geen stem uit de hemel, zoals bij Abraham. God zij 
dank!  
  

Twaalf uur ’s middags 
In het hele land duisternis, drie uur lang! De engel des doods gaat als een beest te keer. Het 
bloed van ons paaslam drupt en drupt op de grond. Voor onze genezing en voor onze 

redding. Alle evangeliën schrijven erover. Lukas rapporteert: 
‘De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.’ 
Dat is het teken: God is weer met ons, de weg is open.  
Johannes voegt er aan toe: ‘Toen wist Jezus dat alles was volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou 
worden.’ 
  

HET IS VOLBRACHT! 
Jezus buigt zijn hoofd en geeft zijn geest in handen van zijn Vader. God zij eeuwig dank 
voor de weg naar God, waarover jij en ik mogen lopen. Jezus is de weg en door zijn 

opstanding uit de dood bewijst hij ook het leven te zijn. Amen.  
  

  

  



  Gebed   

    Meer dan een 

wereldkampioen bent u, 

Heer, 

Meer dan een tv- held 

Meer dan een populaire 

figuur uit de politiek, 

Meer, want u bent onze 

Verlosser 

    

  Meer dan een 
beroemde dokter, 
meer dan de 
knapste professor, 
Meer dan een 
winnaar van een 
Oscar, 
Meer, want u bent 
de overwinnaar over 
de dood. 

  

       

  Meer dan een 

architect van een 

prachtig gebouw, 

Meer dan de 

beroemdste man of 

vrouw, 

Meer dan en 

kunstenaar of musicus 

bent u, 

Meer, want u bent 

onze  liefdevolle 

raadsman. 

  

    Ja, meer is de Heer, hij 
brengt ons veilig naar 
huis. Het huis van de 
Vader, ons eeuwige 
thuis.  
Nooit zal ik vergeten wat 
u voor ons deed. 
Hoe u aan het kruishout 
voor mijn zonden leed.  
Amen.   

  

    

  

  

  

  

  

  

 
 



 

Opdracht     
  

Van te voren een pak matses kopen en een fles rode limonade. 

  

Vertel het verhaal van de matses: 

De matse is dun, want er is geen gist in. Gist is een teken van bederf. Jezus is net als deze matse, 

zonder zonde. 

Weet je waarom hij bruin is? Hij is door het vuur gegaan voor jou en mij. Hij heeft erg geleden. 

Weet je waarom de matse gaatjes heeft? Om te tonen dat Jezus voor ons doorboord is. Gaten in zijn 

handen en voeten. 

Weet je waarom er strepen staan op een matse? Die wijzen naar de striemen van Jezus, waardoor 

wij genezen mogen worden.  

Jezus zegt: Eet en denk er aan, dat mijn lichaam voor jou verbroken werd. 

  

Schenk de rode limonade in klein bekertjes uit. 

De limonade is rood en dat wijst op het bloed van Jezus. Jezus gaf zijn bloed om ons te beschermen. 

Hij is een schild rondom ons. Geen dood kan ons meer pakken.  

Net als bij de uittocht uit Egypte, toen ze het bloed van een lam aan de deurpost moesten smeren, 

opdat de engel van de dood niet naar binnen zou komen en de eerstgeboren zoon zou doden. Zo 

moet het bloed van Jezus aan de deurpost van je levenshuisje zijn, bij wijze van spreken.  

Jezus zegt: Drink hiervan en weet dat mijn bloed voor jou werd gestort. 

  

Dit heet het Heilig Avondmaal.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst      
 

 

  

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  

De Vader heeft mij ….., omdat ik mijn ….. geef, om het ook weer …….. te nemen.  

Niemand neemt mijn leven, ik …… het zelf.  

Ik ben ….. om het te …….. en om het weer terug te nemen, dat is de ………… 

die ik van mijn ……… heb gekregen.  

  

Johannes10 vers18 

  

leven geven lief vrij opdracht terug 

vader geef         

  

  

  

  

  

  

  

  

   

De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.  

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.  

Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen, dat is de opdracht  

die ik van mijn vader heb gekregen.  

  

Joh.10:18 



  

Activiteit   
*Maak werkblad nr.37A 

 



 

*Maak placemats om te bidden voor de lijdende kerk.  

Misschien heeft iemand een lamineermachine? 

Wil je meer informatie? Ga naar Open Doors.nl. Daar kun je ook plaatjes vinden van mensen 

die om hun geloof moeten lijden. Schrijf er met ballonletters zinnen bij.  

 

*Beplak bierviltjes en gebruik ze als onderzetters. Zet er op: Jezus geeft je levend water! En 

plak er leuke plaatjes op.  

 

*Als je een computer kunt gebruiken op de club kun je ook een kort filmpje laten zien van 

Gospel for Asia. Je moet er wel zelf bij vertalen, maar er staan heel mooie korte stukken op.  

 

*Talentenjacht. Laat eens zien wat je kunt. Iedereen heeft wel een talent. De een kan kopje 

duikelen, de ander een raar gezicht trekken, tekenen, zingen, gedichtjes maken . Ga in 

groepjes uiteen en laat ze per groep dingen bedenken die ze later aan elkaar laten zien. Kies 

de beste uit en geef die een cadeau.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quiz   
 
Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Met welk dier wordt Jezus vergeleken? 1 lam 

2 Voor welke stadhouder moest Hij 

verschijnen? 

2 Spijkers door handen en voeten 

3 Welke man werd voor Jezus in de plaats 

vrijgelaten? 

3 De leiders van het volk 

4 Hoe werd Jezus vastgemaakt aan het 

kruis? 

4 doornenkroon 

5 Wie hebben het volk opgestookt? 5 Romeinse 

6 Wie heeft Pilatus nog gewaarschuwd om 

Jezus niet te doden? 

6 Barabbas 

7 Wat droeg Jezus op zijn hoofd? 7 niets 

8 Wat voor soldaten kruisigden Jezus? 8 Petrus 

9 Wat antwoordde Jezus op alle 

beschuldigingen? 

9 Zijn vrouw 

10 Wie van de discipelen zei, dat hij Jezus 

niet kende 

10 Pilatus 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

  

 Oplossing:    1-1   2-10  3-6   4-2   5-3    6-9     7-4    8-5    9-7   10-8 


