


Wat betekent...Wat betekent...Wat betekent...Wat betekent...    

AVONDMAALAVONDMAALAVONDMAALAVONDMAAL: Met brood en 
wijn vieren de volgelingen van 
Jezus Zijn dood en opstanding 
(blz. 41).  
 
BIDDENBIDDENBIDDENBIDDEN: Je praat met God, stil of 
hardop en je luistert naar Hem 
(blz. 18, 19, 42). 
 
BIJBELBIJBELBIJBELBIJBEL: In de Bijbel lees je hoe 
God over mensen denkt en hoe 
Hij met ze omgaat. 
 
DISCIPELDISCIPELDISCIPELDISCIPEL: Leerling van Jezus 
(blz. 18). 
 
EEUWIG LEVENEEUWIG LEVENEEUWIG LEVENEEUWIG LEVEN: Leven met Jezus, 
zoals God het heeft bedoeld. Het 
overwint de dood en kent geen 
einde (blz. 23, 29-30 en 59). 
 
ENGELENENGELENENGELENENGELEN: De onzichtbare 
boodschappers van God (blz. 5). 
 
GELOOFGELOOFGELOOFGELOOF: Je vertrouwt erop dat 
God zal doen wat Hij heeft 
beloofd (blz. 58). 
 
GODS KONINKRIJKGODS KONINKRIJKGODS KONINKRIJKGODS KONINKRIJK: Overal waar 
mensen God gehoorzaam zijn is 
Gods koninkrijk. 
 
HEILIGE GEEST: HEILIGE GEEST: HEILIGE GEEST: HEILIGE GEEST: De Geest van 
God, waarmee Hij in mensen wil 
wonen die Jezus volgen (blz. 58). 
 
JEZUSJEZUSJEZUSJEZUS: De naam van Gods Zoon 
betekent ‘God redt’. 
 
KRUISKRUISKRUISKRUIS: Martelwerktuig waar 
Jezus vrijwillig aan stierf. Het 
is het teken geworden van 
alle volgelingen van Jezus 
(blz. 25, 50). 
 

MESSIASMESSIASMESSIASMESSIAS: ‘Gezalfde Koning’. 
Messias (een Hebreeuws woord) 
is in het Grieks ‘Christus’ 
(blz. 52, 55). 
 
OPSTANDINGOPSTANDINGOPSTANDINGOPSTANDING: Jezus is opgestaan 
uit de dood. Eens zal iedereen 
opstaan uit de dood. Dan zal 
God over ieder mens rechtspreken 
(blz. 53-57). 
 
PASENPASENPASENPASEN: Het feest waarop de 
opstanding van Jezus wordt 
gevierd. Op dezelfde dagen 
vieren de Joden het Pascha 
(blz. 38-54). 
 
SATANSATANSATANSATAN: De onzichtbare tegenstander 
van God en mensen 
(heet ook wel ‘duivel’). 
 
TERUGKEERTERUGKEERTERUGKEERTERUGKEER: Als Jezus terugkomt 
op aarde, blijft niets bij het oude. 
De hemel en de aarde zullen 
door God worden vernieuwd 
(blz. 57). 
 
VERGEVINGVERGEVINGVERGEVINGVERGEVING: God vergeeft, hoewel 
niemand dat heeft verdiend. 
God vergeeft als je er echt spijt 
van hebt en wilt veranderen. Dat 
kan omdat Jezus vrijwillig onze 
straf droeg (blz. 58). 
 
ZEGENZEGENZEGENZEGEN: Al het goede dat God wil 
geven aan mensen die doen wat 
Hij wil (blz. 10-11). 
 
ZOON VAN GODZOON VAN GODZOON VAN GODZOON VAN GOD: Naam van Jezus. 
Hij was God die als mens op 
aarde kwam, als de Zoon van 
God. 
 
ZONDEZONDEZONDEZONDE: De dingen die we doen 
die tegen God ingaan, zodat we 
het doel missen waarvoor God 
ons geschapen heeft (blz. 4). 
 



Wie is Jezus Wie is Jezus Wie is Jezus Wie is Jezus     

Messias?Messias?Messias?Messias?    

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar 

geleden in Israël. We noemen hem 

Jezus Messias of Jezus Christus. Dat 

betekent dat Hij koning is. Maar Hij is 

niet zomaar een koning. Jezus wordt 

‘de Zoon van God’ genoemd en ook ‘de 

Zoon van mensen’. Dat betekent dat 

Hij bij God hoort én bij de mensen. De 

geschiedenis van Jezus’ leven staat 

beschreven in de Bijbel. Het is het 

meest vertelde verhaal aller tijden! 

Jezus’ tijdJezus’ tijdJezus’ tijdJezus’ tijd    

Onze jaartelling begint bij de ge-

boorte van Jezus. Mensen reisden 

toen te voet of op een ezel, 

kameel of paard. In Nederland en 

België woonden de Batavieren, 

Friezen en Kaninefaten. Zij 

konden niet schrijven of lezen. 

Dat konden sommige andere 

volkeren wel. Zoals de Joden in 

Israël. Zij worden wel ‘volk van het 

Boek’ genoemd. In dat boek, de 

Bijbel, spreekt God. Hij is de 

Schepper van alles wat bestaat. 

En Hij wil vriendschap hebben 

met alle mensen. Dat maakt 

Jezus duidelijk! 



Israël in Jezus’ tijdIsraël in Jezus’ tijdIsraël in Jezus’ tijdIsraël in Jezus’ tijd    

HoofdstadHoofdstadHoofdstadHoofdstad: Jeruzalem. 

 

ProvinciesProvinciesProvinciesProvincies: Galilea, Samaria, Judea. 

 

OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte: Ongeveer 28.000 km² 

(Nederland 36.758 km², België 30.514 

km²). 

 

KlimaatKlimaatKlimaatKlimaat: Subtropisch. Met warme, droge 

zomers en zachte, vochtige winters. 

 

PolitiekPolitiekPolitiekPolitiek: Vanaf 63 voor Christus zijn de 

Romeinen de baas in Israël. 

RegeringRegeringRegeringRegering: De Romeinse stadhouder Pon-

tius Pilatus regeert in Israël.  

Tiberius is zijn baas. Hij is de keizer van 

het Romeinse Rijk. 

 

GodsdienstGodsdienstGodsdienstGodsdienst: Jodendom. Zij hebben een 

tempel in Jeruzalem, priesters die allerlei 

werk doen voor de godsdienst en de 

godsdienstleraren (zoals de Farizeeërs) 

die de mensen onderwijzen uit de Bijbel. 

 

TalenTalenTalenTalen: Hebreeuws (de taal van de Joden), 

Grieks (de internationale taal), Latijn (de 

taal van de Romeinen). 

Kapernaüm 

Nazareth 

Jeruzalem 

Meer van 
Galilea 



Waarom komen zoveel mensen samen bij de rivier?

Maak je klaar, want het 
Koninkrijk van God komt!



Begin een nieuw 
leven! De bijl van Gods oordeel ligt al 

klaar bij de wortels van de 
bomen...

Elke boom die geen goede vrucht 
geeft, wordt omgekapt en 
in het vuur geworpen!

Dan mogen we allemaal wel 
omgehakt worden! Want wie is 
in staat om goed te leven?

Precies! Gods oordeel kun je niet 
ontlopen. Maar na mij komt er 
iemand die je van binnenuit kan 

veranderen.

Geef toe dat je niet deugt! 
Wil je van nu af aan echt 
anders gaan leven? Laat je 
dan dopen in het water!

Zo laat je zien 
dat je een nieuw leven 

wilt beginnen!



De prediker bij de rivier wordt 
En dan...

Dan klinkt er een stem uit 
de hemel… 

Doe nu maar. Op 
deze manier doen we 
wat God van ons 

verlangt. 

JA! 
Jij bent Mijn 
Zoon van wie 
Ik zoveel 

houd! Jij bent 
de man van 
Mijn hart!

Het gaat niet om mij. 
Ik bereid de komst 
voor van Iemand 
die zal laten zien 
wie God is. Hij zal 
je dopen met Gods 
Geest en met Gods 
vuur. Dat verandert 

je radicaal!

Ik zou door U 
gedoopt 
moeten 
worden!

Vader, dat Uw 
koninkrijk zal 

komen en Uw wil 
zal gebeuren!



Het Joodse 
volk in Israël 
voelt zich 

machteloos en 
onderdrukt. 
De mensen 

verlangen naar 
de Messias. Hij 
is de verlosser 
die in de oude 
Joodse boeken 
wordt voorspeld. 
Deze Messias 
zal Gods recht 

laten zegevieren. 

Na Zijn doop leidt Gods Geest 
Jezus de woestijn in...

Kijk! Het lam van 
God dat de 

zonden van de 
wereld wegneemt!

Hij is veertig dagen en nachten in de wildernis. 
Al die tijd eet Hij niets. Biddend en vastend krijgt 

Hij meer zicht op Zijn taak.

Om te slagen moet Jezus Gods 
bedoeling duidelijk maken in de 
wereld. Het is Gods plan dat de 
mensen verlost worden uit de 

greep van de dood. 

Jezus zal het gevecht aangaan met Satan, de onzichtbare 
machthebber van de duisternis. Deze vijand van God regeert de 

wereld met dood en verderf. 
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JERUZALEM

ISRAËL
KAPERNAÜM

Bij de rivier de Jordaan wijst Johannes de Doper 
naar Jezus.

Ja Vader, 
Ik wil 

doen wat 
U wilt!

Het is aan het begin van onze jaartelling als 
Johannes de Doper in Israël de komst van de 
Messias voorbereidt. Israël is in die tijd een 

onbelangrijk onderdeel van het grote 
Romeinse wereldrijk. 

JUDEA



Maar de tegenstander fluistert Jezus 
gedachten in die Hem weg moeten lokken van 

Gods opdracht. 

Als Jij Gods Zoon bent, 
verander deze stenen dan 

in brood!

Nee! Want in de boeken 
staat geschreven: 'Niet 
alleen van brood zal de 

mens leven, maar 
allereerst van elk woord 

dat God spreekt.'

Als Jij Gods Zoon bent, 
laat Je dan zien en spring 
van dit tempeldak. Staat er 

niet dat de engelen Je 
zullen dragen?

Nee! 
Er staat ook: 
'Je zult de 
Heer je God 

niet uitdagen!'

Ga weg Satan! 
Want er staat geschreven: 
'Je zult de Heer je God 
aanbidden en alleen 

Hem dienen!'

Jezus is vol van de Heilige 
Geest als Hij terug gaat naar 
Galilea. In deze dichtbevolkte 
provincie in het noorden van 

Israël groeide Hij op. 
Onderweg sluiten enkele 
mensen zich bij Hem aan. 
Ze zijn benieuwd of Jezus de 
Messias is waar de profeten 

al over schreven... 

Kijk! Ik zal Je alle macht op 
aarde geven als Je voor mij 

buigt en mij aanbidt!

Daarna laat Satan Jezus 
voorlopig met rust. Er komen 
engelen om Jezus te dienen...



In Kana, ergens in de heuvels van Galilea, wordt een bruiloft gevierd... Ook Jezus is op het feest, 
samen met Zijn moeder en 

enkele vrienden.



Maar halverwege het feest...

Wat een ramp! 
De wijn is op!

Doe maar 
wat Jezus 
je zegt! 

Vul die grote kruiken met 
water. Laat dat aan de 

ceremoniemeester proeven.

Water? Maar dit is wijn! 
Wat een heerlijke wijn!

????

Proef eens! 
Heb jij de beste 
wijn voor het 

laatst bewaard? 

Hoe is het mogelijk! Zo’n feest heb ik 
nog nooit meegemaakt! Water dat 

wijn wordt! De beste wijn! 

Dat was het werk 
van Jezus van 
Nazareth!

Wat is Hij 
voor 

Iemand?



Kapernaüm is een welvarend vissersdorp aan het meer van Galilea. 
Hier begint Jezus in het openbaar te spreken over Gods Koninkrijk.

Hij kiest hier Zijn eerste 
leerlingen uit.

Petrus, laten we naar diep water 
gaan. Zet daar je netten uit.

Meester, we zijn de hele nacht 
bezig geweest, zonder iets 

te vangen.

Maar goed, als U het zegt...

Nee! Niet te geloven!



Jacobus! 
Johannes! 
Kom! De 
vangst van 
ons leven! 

Ga bij mij weg Heer! Ik ben 
een mens vol zonde!

Niet bang zijn Petrus. Van nu af 
zul je mensen vangen!

Volg Mij!

Kom mee! Dan maak Ik van jullie 
vissers van mensen!



Jezus trekt met Zijn leerlingen 
rond in heel Galilea. 

Hij verkondigt het Koninkrijk 
van God. Hij geneest 
alle soorten ziekten 

en drijft duivelse geesten uit. 
De mensen staan versteld 
en lopen Hem achterna. 
Ze komen zelfs uit andere 
provincies en uit Jeruzalem, 
de hoofdstad van Israël. 

Ze hangen aan Zijn lippen... 

Gezegend zijn de armen. Van 
hun is Gods Koninkrijk.

Gezegend zijn degenen die 
honger hebben. Zij zullen 

verzadigd worden.

Gezegend zijn degenen die 
huilen. Zij zullen weer lachen. 

Gezegend zijn jullie als 
mensen je haten en 

vernederen omdat je bij Mij 
hoort. Wees blij, want groot 
zal je loon zijn in de hemel!



Behandel mensen zoals je zelf 
behandeld zou willen worden.

Heb je vijanden lief 
en bid voor hen.

Doe goed in het geheim; 
niet om op te vallen.

Wie naar een vrouw kijkt om 
haar te begeren, heeft in zijn 
hart al overspel gepleegd. 

De lamp van het lichaam is 
het oog. Is je oog helder, dan 
ben je helemaal verlicht. 
Maar is je oog troebel, dan 

leef je in duisternis. 

Niemand kan 
twee heren dienen. Het is 

òf God òf het geld. 

Maak je geen zorgen voor 
morgen. Zoek eerst Gods 
Koninkrijk, dan krijg je 

de rest erbij. 

Doe wat Ik zeg. Dan ben je als iemand die 
zijn huis bouwt op de rots. Doe je het niet, 

dan bouw je op drijfzand.



Op een dag, als de mensen in Kapernaüm zich verdringen om het 
huis waar Jezus is...

Daar kunnen we nooit 
doorheen komen!

Wat gebeurt 
daar?

Laat ze! Die vrienden 
hebben 

veel geloof!

Dan maar over het 
dak. Met matras 

en al!

Je zonden zijn je 
vergeven!

Nu nog mooier! 
Hoor je dat?

Hij spot met 
God!

Alleen God kan zonden 
kwijtschelden.

Wat is gemakkelijker om te 
zeggen tegen een verlamde: 
‘Je zonden zijn je vergeven’, of: 

‘Sta op?’

De Messias heeft macht om 
zonden te vergeven. 

Maar Ik zeg ook: Sta op, 
neem je bed op en wandel!



Fantastisch!

Ja! 
Ik loop weer!

Hij loopt!

Maar niet iedereen is 
gelukkig met Jezus’ optreden. 

De godsdienstige leiders 
letten scherp op of Hij 

zich wel aan de regels houdt. 
Op de sabbatsdag is het 
in Israël verboden om te 

werken...

Hier is een man met een 
verschrompelde hand. 
Mag je op deze dag 
goed doen of niet? 

Steek je hand uit!

Hoera! 
Ik ben beter!

We moeten 
met Hem 
afrekenen! 

De leiders in 
Jeruzalem 

moeten weten 
dat Hij het 
volk verleidt! 



Als de spanning toeneemt, trekt Jezus Zich terug en 
vaart met Zijn leerlingen het meer van Galilea op.

Meester! Help! 
We vergaan! 

Waarom zijn jullie zo 
bang? Waar is jullie 

geloof? 



Zwijg! 
Stil! 

Ze leggen hun boot aan op een stille 
plaats. Maar in de bergen...

RAAAAH !



In de bergen leeft een 
zonderling figuur…

Hij komt!

Hij! Huhuh!

Jaja. 
Jezus!

Verlaat die man, 
duivelse geest!

Wat heb ik 
met Jou te 

maken, Zoon 
van de 

allerhoogste 
God? 

Hoe is je 
naam? 

Legio, want wij zijn 
met velen.

Zend ons in 
die varkens.

Ga!



????
Ik ben weer 

helemaal goed!

Weg! 
Ga weg 
hier!

Mag ik mee? Nee, blijf maar hier. 
Vertel wat God voor 
jou heeft gedaan! 



Ik verzeker jullie: de Zoon 
kan niets doen uit Zichzelf. 
Hij doet alleen wat Hij de 

Vader ziet doen. Ik zoek niet 
Mijn wil, maar Zijn wil, want 

Hij heeft Mij gestuurd.

Regelmatig trekt Jezus zich 
terug om te bidden... Na een nacht van gebed 

kiest Hij Zijn 12 discipelen 
uit. Die stuurt Hij er twee 
aan twee op uit. Hij geeft 

hen macht over alle duivelse 
geesten en ziekten.

Het zijn de broers Petrus 
en Andreas...

de broers Jacobus en 
Johannes...

Filippus en Nathanaël...



Thomas en Mattheüs 
(die eerst belastingheffer 
was voor de Romeinse 

bezetters)...

Taddheüs en de andere 
Jacobus...

Simon de verzetsstrijder en 
Judas Iskariot.

Ga nu! Wie jullie ontvangt, ontvangt 
Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt 

Hem die Mij gezonden heeft.

De 12 discipelen 
komen enthousiast 

terug van hun zending. 
Daarna wil Jezus 
met hen de stilte 

opzoeken. 
Maar de menigte 
laat hen niet 
met rust...

De oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. Bid de Heer van de oogst, 

dat Hij arbeiders uitzendt om 
de oogst binnen te halen. 



Terwijl Jezus opnieuw spreekt en geneest, wordt het laat...

Filippus, hoe komen al deze 
mensen aan voedsel? Als 

jullie hen eens te eten geven!

200 geldstukken. 
Dat is nooit genoeg! 

Hier is een jongen met vijf broden 
en twee visjes. Meer is er niet.

Zorg dat de mensen gaan 
zitten in groepen van 50.

Jezus dankt God... Daarna blijft Hij maar 
uitdelen van de broden 

en visjes.



Duizenden mensen 
worden gevoed als 
Jezus het eten 

vermenigvuldigt...

Hij is beslist de Messias 
die komen zou!

We moeten Hem 
koning maken!

Kijk toch! Er zijn 
nog 12 volle 
manden over!

We zullen de mensen naar huis sturen. Gaan jullie 
dan in het schip naar de overkant. Ik blijf hier in 

de bergen om te bidden.



Later...
Waaah! Waaah! Waaah! Waaah! 

Een spook!Een spook!Een spook!Een spook!

Niet bang zijn! 
Ik ben het!

Heer als U het bent, 
zeg dan dat ik over 
het water naar U 
toe moet komen!

Kom!

Heer, 
red me!

Waarom 
twijfelde je, 
Petrus?



Er zijn mensen die Jezus 
tot koning willen uitroepen. 
Zij hopen dat onder Zijn 

leiding de Romeinse bezetters 
verdreven zullen worden. 
Maar Jezus krijgt ook 

steeds meer tegenstanders. 
Zij hebben kritiek en vinden 

dat Hij niet deugt. 
Zij willen de mensen tegen 
Hem opzetten en Hem 
uit de weg ruimen...

Meester, 
wanneer bent 

U hier gekomen?

Zoek je Mij om het 
brood dat Ik jullie 
heb gegeven?

Maak je niet druk om voedsel 
dat verteert, maar om voedsel 
dat blijft en eeuwig leven geeft.

Ik ben het brood dat eeuwig 
leven geeft. Het is Mijn vlees, 
dat gegeven wordt voor het 

leven van de wereld.

Hoe kan die man ons Zijn 
lichaam te eten geven?

Geklets!

Wegwezen, 
mensen!

Kom! Hij bedriegt 
de massa!

Willen jullie ook 
niet weggaan?

Heer, naar wie zouden we 
gaan? U hebt woorden 
van eeuwig leven!



Jezus krijgt steeds 
meer tegenstand. 
Hij verlaat de 

provincie Galilea. 
Met een groep 

volgelingen, mannen 
en vrouwen, vervolgt 

Hij Zijn werk in 
andere delen van 

Israël.

ISRAËL

JERUZALEM

GALILEA

Later gaat Hij op weg 
naar Jeruzalem.

Onderweg...

Wie zeggen de mensen 
dat Ik ben?

Ze houden U voor 
een profeet.

En jullie? Wie zeggen jullie 
dat Ik ben?

U bent de verlosser, 
de Zoon van de levende God!

Zeg dat maar tegen niemand. De Messias 
moet naar Jeruzalem gaan om daar te lijden 
en te sterven. Maar op de derde dag zal Hij 

opstaan uit het graf.



Buiten de steden van Israël worden vaak mensen ter dood gebracht. 
Ze worden gekruisigd, een gruwelijke Romeinse doodstraf.

Wie bij Mij wil horen, moet van 
zichzelf afzien, zijn kruis 
opnemen en Mij volgen.

Wie aan zijn leven vasthoudt, 
zal het verliezen. Maar wie 
zijn leven verliest omwille 
van Mij, zal het vinden.

Je moet weten dat er 
maar één God is.

Het gaat erom dat je de Heer je God 
lief zult hebben met alles wat in je is, 

en de ander als jezelf.



In Israël zijn in die tijd lepradorpen. 
Lepra is een gevreesde ziekte. Mensen 
die ermee besmet zijn, mochten niet in 
aanraking komen met gezonde mensen.

Als de zieken onderweg zijn, 
moeten ze luidkeels laten 
horen dat ze eraan komen.

Melaats! Melaats! Melaats! Melaats! 
Melaats!Melaats!Melaats!Melaats!

Jezus! Meester! 
Heb medelijden met ons! 



Ga naar de priester!

Naar de priester? 
Moeten we ons laten 

keuren?

Worden we dan gezond?

???? !!!!
Ja! 

Gezond!
We zijn gezond! Kom!

God is 
goed! 

Bedankt!

Zijn julie niet alle tien beter 
geworden? Maar waar zijn 
de anderen om God te 

bedanken?

Sta op! Je geloof heeft je niet 
alleen gezond gemaakt, 

maar ook gered!



De Joodse leiders in 
Jeruzalem sturen 

hun handlangers naar 
Jezus om Hem onderweg 

te bespioneren. 
Ze zijn het absoluut 

niet eens met 
Zijn optreden. 

Hij gaat om met slecht bekend 
staande mensen, zoals hoeren en 
belastingambtenaren, die heulen 

met de bezetters...

De Messias is gekomen 
om wat verloren is te 
zoeken en te redden.

Jezus geneest zieken op de 
sabbat...

Wees weer gezond!

En Hij heeft speciale 
aandacht voor kinderen...

Laat de kinderen maar bij 
Mij komen! Want voor 
mensen zoals zij is het 
Koninkrijk van God! 



Dan wordt Jezus naar 
Bethanië geroepen, een dorp 

dicht bij Jeruzalem. 
Lazarus is ziek. 

Hij en zijn zussen Martha 
en Maria zijn goede 
vrienden van Jezus. 

Maar als Jezus in Bethanië 
komt, hoort Hij dat 
Lazarus al vier dagen 

in het graf ligt. 

Heer!

Als U hier was geweest. zou 
mijn broer niet gestorven zijn!

Je broer zal opstaan, Martha. Ja, dat weet ik. Hij zal weer 
levend worden bij de 

opstanding op de laatste dag.

Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in Mij gelooft, zal 
leven. Geloof je dat, Martha?

Ja Heer! Ik geloof dat U de 
beloofde verlosser bent, die 
in de wereld komen zou, 

de Zoon van God.

Waar hebben jullie hem 
neergelegd?

Kom kijken, Heer!



Maar had Hij 
de dood van 
Lazarus niet 
kunnen 

voorkomen?

Kijk eens 
hoeveel Hij 

van hem hield!

Doden worden hier in doeken gewikkeld en in een 
rotsgraf gelegd...

Haal die steen voor 
het graf weg!

Heer, het stinkt er. 
Hij is al vier dagen...

Jullie zullen Gods 
glorie zien!

Vader, Ik doe dit zodat zij 
zullen weten wie U bent... Lazarus! Lazarus! Lazarus! Lazarus! 

Kom eruit!Kom eruit!Kom eruit!Kom eruit!

Maak hem los en laat hem gaan!



De machthebbers van Jeruzalem maken zich 
steeds meer zorgen over Jezus en Zijn aanhang.

Die man doet veel 
wonderen!

Als we dit zo door 
laten gaan, zullen 
de Romeinen in 
actie komen!

Zij zullen onze tempel 
en ons volk vernietigen!

Gebruik uw verstand! Het 
is beter dat één man sterft 

voor het volk, dan dat 
iedereen eraan gaat!

Dus moet deze 
Jezus ter dood 

worden gebracht!

Vanaf dat moment 
zoeken de Joodse 

leiders een gelegenheid 
om Jezus uit te leveren 
aan de Romeinen. 
Alleen de bezetters 
mogen namelijk de 

doodstraf voltrekken...



Intussen is het in Bethanië feest.

Maria!Maria!Maria!Maria!
Maar die parfum! 
Die is een kapitaal 

waard!

Die hadden we 
mooi kunnen 

verkopen en het 
geld aan de armen 
kunnen geven! 

Laat haar, Judas! Ze heeft 
die balsem bewaard voor 

Mijn begrafenis!



Het paasfeest nadert. Grote menigten 
mensen reizen naar Jeruzalem.

De Joodse leiders maken plannen 
om Jezus te arresteren. 
Toch gaat Hij de stad in.



De mensen juichen Hem toe... Lang leve 
de man die komt 
in Gods naam!

De koning van 
Israël! 

Hoera!

Hoera!

Zo schieten we niet 
erg op!

De hele wereld loopt 
Hem achterna!



De tempel in de hoofdstad 
is het middelpunt van de 

Tijdens het paasfeest 
slachten de mensen 

lammeren.

Een deel van elk lam wordt dan 
in de tempel geofferd om de 

zonden tegenover God 
te verzoenen.

Maar welk offerlam kan 
de mensen echt van hun 

Op het tempelplein wordt druk gehandeld 
en geld gewisseld.

Plotseling is Jezus 
hier ook...



Gods huis moet een 
gebedshuis zijn. Maar 
jullie hebben er een 

rovershol van gemaakt!

Hij is gevaarlijk! 
Maar de mensen 
hangen aan Zijn 

lippen.

We moeten beslist een 
gelegenheid vinden om Hem 

uit de weg te ruimen!



We moeten Hem door 
een list te pakken 

zien te krijgen en dan 
laten doden.

Maar niet op 
het feest. 

Geen oproer 
tijdens pasen.

Hoeveel geven 
jullie mij voor Dat is Judas! 

Eén van Zijn 
discipelen!

Ik zal Jezus aan jullie 
uitleveren!

We geven je de prijs van een 
slaaf voor Jezus. 
30 zilverstukken! 



De laatste dagen voor het 
paasfeest spreekt Jezus 

de mensen toe in de tempel, 
hoewel de leiders dat 

proberen te dwarsbomen. 
Dan gaan Petrus en 

Johannes de maaltijd met 
het paaslam klaar maken. 

s Avonds komen Jezus en Zijn 12 discipelen 
in de stad samen voor de paasmaaltijd.

Vanavond sla ik mijn slag!



Ik heb er vurig naar verlangd 
om dit paasmaal met jullie te 
eten, voordat ik zal lijden!

Machthebbers heersen over 
hun onderdanen. Maar bij 

Wie van jullie het meeste dient 
zal jullie leider zijn.

Ik ben in jullie midden 
als dienaar.



Heer, wast U als een 
slaaf mijn voeten? 

Dat nooit!

Als Ik jou niet mag 
wassen, hoor je niet 

bij Mij, Petrus.

Was dan ook maar 
mijn handen en hoofd!

Wie in bad is geweest, 
hoeft alleen nog maar 
zijn voeten te wassen.

Jullie noemen Mij Meester en 
Heer. Dat is juist. Toch was 
Ik jullie de voeten. Daarom 
moeten jullie elkaar net 

zo dienen.

Helaas zal één van jullie Mij 
verraden.

Nee!

Ik toch niet?

Judas, wat je wilt 
doen, doe dat snel!



Blijf dit telkens doen om Mij in 
gedachten te houden...

Neem dit brood. Het 
is Mijn lichaam. 

Ik geef jullie een nieuw gebod: 
Dat jullie elkaar net zo lief 
moeten hebben als Ik van 

jullie houd.

Neem deze beker. Het is Mijn 
bloed dat voor jullie uit-
gegoten wordt. Zo sluit 
God een nieuw verbond 

met jullie.

Als die liefde er is bij jullie, 
zal iedereen weten dat je 

Mij navolgt. 

Heer, ik zal U overal 
volgen en mijn leven 
voor U inzetten!

Petrus! De haan zal niet 
kraaien, voordat je Mij drie 
keer hebt verloochend.



Jezus en de 11 discipelen gaan laat in de avond 
de stad uit. Judas is er niet bij...

Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal jullie 
de Heilige Geest sturen. Hij helpt je en 

blijft altijd bij je.

Waar Ik heenga, daarheen 
weten jullie de weg. 

Ik ben de weg en de waarheid 
en het leven. Niemand komt 
tot de Vader dan via Mij.

Blijven jullie hier, dan ga Ik 
verderop bidden.

Mijn Vader, als het mogelijk is, 
laat dit lijden dan aan Mij 

voorbij gaan.

Maar niet wat Ik wil, maar wat 
U wilt moet gebeuren!



Hou kunnen jullie nu slapen? 
Sta op! Kijk, daar is Mijn 

verrader al!

De man die ik een kus geef 
moet je pakken! 

Hallo Meester! Heer, zullen 
we erop 
los slaan? 

Judas, verraad je de Messias 
met een kus? 

Niet doen!
Als Jezus Zich zomaar laat meevoeren, 
vluchten Zijn discipelen alle kanten op.



Jezus wordt naar de hogepriester gebracht. 
Die is het hoofd van de Joodse leiders. 

Petrus en Johannes volgen op een afstand...

Petrus glipt de binnenplaats op. Hé, was jij ook niet 
bij Hem?

Mens, ik ken 
Hem niet eens!

Maar jij bent ook één van hen!

Welnee man!

Zeker! Jij was erbij! 
Jij bent een Galileër!

Man, je weet niet 
wat je zegt!



UKUKU 
KUUU!

Nu mag je profeteren! 
Wie heeft je geslagen?

s Ochtends wordt Jezus in de vergadering van 
de Joodse leiders gebracht. 

Ben jij Gods 
Zoon? Jullie zeggen het.

Godslastering! Hij is de dood 
schuldig! Laat die man door 
de Romeinen berechten!

Verderop ...



Jezus wordt voor de Romeinse stadhouder Pilatus gebracht. 
De Joodse leiders stoken de toeschouwers op. Ze roepen 

allerlei beschuldigingen.

Wat zegt U op al die 
beschuldigingen? 
Zegt U niets?

Wat heeft U 
gedaan?

Ik ben 
gekomen om 

van de 
waarheid te 
getuigen.

Wat is waarheid?

Ik kan geen schuld in Hem 
vinden. Het is feest. Wie zal ik 
loslaten: Barabbas of deze 
Koning van de Joden?



Barabbas!

Barabbas!

Wat moet ik dan 
met Hem doen?

Kruisig Hem! Hij geeft zich uit 
voor koning!

Als u Hem vrij laat, 
bent u geen vriend van 

de keizer!

Jij kunt gaan, 
in ruil voor Hem.

...37, 38, 39!

Ik ben onschuldig aan 
Zijn bloed.

Heil koning van de 
Joden!

Barabbas wordt vrijgelaten. 
Hij was veroordeeld vanwege een 

politieke moord.



Zie de mens! Kruisig Hem! Kruisig Hem!

Kruisig Hem!

Pilatus tekent het vonnis. 
De kruisiging is een 
gruwelijke doodstraf. 

Jezus draagt de 
dwarsbalk van het 

martelwerktuig door de 
straten van Jeruzalem.

Buiten de stad is de plaats 
van de terechtstelling, 
die Golgotha ('schedel') 

wordt genoemd.

Daar slaan de soldaten 
Jezus aan het kruis.



Intussen heeft Judas berouw 
gekregen van zijn verraad.

Ik heb 
verkeerd 
gedaan!

Ik heb onschuldig 
bloed uitgeleverd!

Wat gaat ons dat aan? 
Zoek dat zelf maar uit!

Jezus wordt gekruisigd tussen 
twee misdadigers.

Vader, vergeef het hun. 
Ze weten niet wat 

ze doen.



Pilatus heeft een opschrift 
op het kruis laten aan-
brengen. In drie talen 
staat er: ‘Jezus, koning 

van de Joden.’

Jezus weigert een 
verdovend middel.

De soldaten loten om 
Zijn kleren.

Ja! Anderen 
heeft Hij toch 
ook gered?

Is Hij Gods Zoon? 
Laat Hij dan van Zijn 

kruis afkomen!

Red jezelf 
en ons!

Heb eerbied voor God! 
Wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar Hij heeft geen 

kwaad gedaan.

Denk aan mij als U in 
Uw koninkrijk komt!

Ik verzeker je: vandaag 
zul je met Mij in het 

paradijs zijn.



Rond 12 uur wordt alles 
donker door een 
zonsverduistering.

Maria, de moeder van Jezus en 
Johannes, Zijn discipel, staan bij 

het kruis.

Jullie zijn nu moeder 
en zoon.

Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten?

Ik ... dorst! Vader, in Uw handen geef Ik 
Mijn geest over.

Het is ... volbracht!



Jezus sterft om drie uur ’s middags. Soldaten 
doorsteken Zijn zij. Er komt water en bloed uit: 

het teken dat Hij is gestorven.

In de boeken staat: 
‘Hij werd als een lam naar 
de slachtbank geleid.’

‘Hij werd doorstoken en 
verbrijzeld terwille van onze 
zonden...’ Maar nu is Hij 

gestorven.

Was Hij de Messias die 
komen zou of niet?

Kom, dan vragen we of we 
Hem mogen begraven.

Jozef van Arimathea en Nicodemus nemen 
het lijk van Jezus mee. Ze balsemen 
het lichaam, wikkelen het in doeken 

en leggen het in hun rotsgraf.



Na de periode van rust, die bij 
het paasfeest is voor-

geschreven, gaan enkele 
rouwende vrouwen naar het 

vergrendelde graf.

Waarom zoeken jullie de 
levende 

bij de doden? Hij is opgestaan. 
Vertel dat aan de discipelen!

De steen is 
van het graf 
weggerold! 

Als Petrus en Johannes er 
van horen, rennen ze naar 

het graf.

Helemaal leeg!

Wat is er 
gebeurd? 



Buiten in de graftuin ...
Vrouw, waarom huil je? 

Wie zoek je? 

Heeft u Hem weggehaald, 
meneer?

Maria!

Meester!

Hou Mij niet vast. Vertel 
Mijn broers dat Ik terug 
ga naar Mijn Vader en 
jullie Vader, naar Mijn 
God en jullie God.



Dezelfde dag raken twee teleurgestelde 
volgelingen van Jezus in gesprek met een 

voorbijganger. Ze praten over de terechtstelling 
van Jezus...

Geloven jullie de profeten niet? 
Moest de Messias niet zo lijden om Zijn 

glorie binnen te gaan? Dat stond allemaal 
in de boeken!

Tijdens de maaltijd verdwijnt 
hun gast ineens...

Maar dat 
was Jezus 

Zelf!

Ze zoeken direct de andere discipelen op.

We hebben de Heer 
gezien!

Maria en 
Petrus ook al!

Plotseling... Ik wens 
jullie 
vrede!

Geloven jullie niet dat 
Ik het ben? Bekijk Mijn 
handen en Mijn voeten!

Mijn Heer 
en mijn 
God!



Veertig dagen achtereen 
verschijnt Jezus aan Zijn 
volgelingen. Hij verschijnt 
zelfs aan 500 mensen 
tegelijk. Op een dag zijn 
enkele discipelen aan 

het vissen...

Hebben jullie soms wat 
te eten?

Nee, niets 
gevangen! 

Gooi je netten dan aan de 
andere kant uit!

Man, wat een 
vangst!

Maar het is de Heer!

Meester! Komen jullie samen 
met Mij eten?



Petrus, houd je 
echt van Mij?

Drie keer stelt Jezus die 
vraag aan Petrus...

Ja Heer, U weet dat 
ik van U houd.

Zorg dan voor Mijn schapen. 

Volg Mij!

Ik heb alle macht gekregen, in de 
hemel en op de aarde. 

Ga de wereld in. 
Maak alle volken tot Mijn 

discipelen. Doop hen in de naam 
van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. 
Leer hen alles te doen 
wat Ik jullie gezegd heb.

Onthoud dit goed: Ik ben altijd bij jullie, 
dag in, dag uit, tot het einde van 

de wereld! 

Na deze woorden verlaat 
Jezus de wereld. 

Hij wordt opgenomen 
in de hemel. 

Maar Hij heeft gezegd 
dat Hij ook weer terug 
zal komen om de 

mensen te oordelen... 



De dood kon Jezus 
niet vasthouden. 
God heeft Hem 
weer levend 

gemaakt. Jezus 
is als eerste in 

Gods heerlijkheid 
opgenomen! 

Zijn volgelingen blijven 
biddend achter in 

Jeruzalem. Dan komt de 
Heilige Geest in hen. 

De Geest van God die in 
Jezus was, leeft nu ook in 

Zijn volgelingen. Dat 
maakt van hen nieuwe 
mensen, die krachtig 
getuigen van Jezus. 

Jezus’ volgelingen trekken er op uit, 
ondanks veel tegenstand. 

Jezus is de 
Zoon van God!

Hij heeft onze 
zonden 

gedragen in Zijn 
lichaam 

toen Hij stierf aan 
het kruis. 

Daarom zijn wij dood 
voor de zonde. 

Wij kunnen voortaan 
leven zoals God het 

wil.

Overal in de wereld komen 
nu mensen samen die Jezus 
volgen. Ze bidden eendrachtig. 
Ze lezen de Bijbel. Ze breken 

het brood en geven de 
wijnbeker aan elkaar door 

als herinnering aan Jezus’ dood. 
Ze delen uit van Gods 

liefde die in hun hart leeft. 

Deze boodschap werd 
ook door brieven 
uitgedragen ...



Jezus heeft ervoor 
gezorgd dat Gods 

bedoeling met mensen 
mogelijk wordt! 

Jezus houdt van je. 
Wees dankbaar en 

aanbid Hem! 

Zoveel liefde heeft God 
voor de wereld, dat Hij 
Zijn enige Zoon heeft 

gegeven. Iedereen die in 
Hem gelooft, gaat 

niet verloren, maar heeft 
eeuwig leven!



De BijbelDe BijbelDe BijbelDe Bijbel    

Het verhaal van Jezus staat in de Bijbel. Er is geen boek dat meer gelezen werd 

(en wordt!) dan de Bijbel. Het is een boek vol boeken. Het duurde 1500 jaar om 

al die boeken te schrijven. Zo’n 1900 jaar geleden was de Bijbel af. In de Bijbel 

staan allerlei verhalen hoe God bezig is met mensen. Het verhaal van Jezus laat 

het beste zien wie God is. 

De geschiedenis van JezusDe geschiedenis van JezusDe geschiedenis van JezusDe geschiedenis van Jezus    

In de Bijbel staan 4 boeken die 

het leven van Jezus beschrijven. 

Ze zijn genoemd naar de 

schrijvers. Zij leefden allemaal in 

dezelfde tijd als Jezus. 

 

1. Mattheüs Mattheüs Mattheüs Mattheüs – een volgeling van 

Jezus. Hij werkte bij de belasting-

dienst. Hij beschrijft vooral hoe 

Jezus met de bewoners van Israël 

(de Joden) omging. 

 

2. Marcus Marcus Marcus Marcus – was nog een tiener 

toen Jezus Zijn werk deed. Hij 

schrijft veel over de wonderen die 

Jezus deed. 

 

3. Lucas Lucas Lucas Lucas – was arts van beroep. 

Hij kende Jezus niet persoonlijk. 

Lucas schrijft over de manier 

waarop Jezus met mensen 

omging. 

 

4. Johannes Johannes Johannes Johannes – was ook een volgeling 

van Jezus. Hij laat vooral zien wie 

Jezus is. Jezus is God, die mens werd 

om de mensen te redden van hun 

zonden. 



Jezus’ geboorteJezus’ geboorteJezus’ geboorteJezus’ geboorte    

De moeder van Jezus was Maria. 

Toen Jezus geboren werd, was Maria 

nog niet getrouwd. Ze was nog 

maagd. Maar God zorgde ervoor dat 

Jezus geboren kon worden. Dit won-

der werd al aangekondigd in de 

boeken die ver vóór Jezus’ tijd 

geschreven waren. Jezus werd niet 

geboren als een held of een bijzonder 

geval. Hij werd geboren in een stal, 

omdat er nergens anders plaats was. 

 

Jezus’ wonderenJezus’ wonderenJezus’ wonderenJezus’ wonderen    

Jezus deed veel wonderen. In de 

Bijbel staan bijvoorbeeld meer 

dan 40 genezingen beschreven. 

Met die wonderen liet Jezus zien 

dat God machtig is. En dat Hij 

mensen wil helpen en gelukkig 

wil maken. 



Jezus’ dood en Jezus’ dood en Jezus’ dood en Jezus’ dood en 

opstandingopstandingopstandingopstanding    

Waarom stierf Jezus eigenlijk? Dat wordt uitgelegd in de Bijbel.Waarom stierf Jezus eigenlijk? Dat wordt uitgelegd in de Bijbel.Waarom stierf Jezus eigenlijk? Dat wordt uitgelegd in de Bijbel.Waarom stierf Jezus eigenlijk? Dat wordt uitgelegd in de Bijbel.    

Kijk. Alle mensen doen weleens verkeerde dingen. Dingen die God niet wil, en 

waar Hij boos of verdrietig over is. Dat heet zonde. Door al die zonden kunnen 

mensen geen vrienden van God zijn. Daarom kwam Jezus. Hij nam vrijwillig de 

straf voor onze zonden op zich. Die straf was de dood. Doordat Jezus voor ons 

stierf, kunnen wij het goedmaken met God. We moeten dan wel spijt hebben 

van wat we verkeerd deden. 

Jezus stond ook op uit de dood. God maakte Hem weer levend. Daarmee liet 

God zien dat Hij sterker is dan de dood. 

Nu leeft Jezus bij God. En omdat Hij leeft, kan Hij voor altijd onze vriend zijn. Hij 

wil ons helpen om zo te leven dat God er blij mee is. 

 

Wil je graag een vriend worden van God? Heb je spijt van alles wat 

je verkeerd hebt gedaan? Bid dan bijvoorbeeld dit gebed: 

“Lieve God, U houdt van mij. 

U gaf Jezus, Uw eigen Zoon. 

Hij stierf aan een kruis voor alle verkeerde dingen die ik deed. 

Wilt U mij vergeven wat ik verkeerd doe? Ik heb er spijt van. 

Dank U wel dat Jezus voor mij op komt. 

Ik wil graag bij U horen.  

Wilt U mij helpen om te leven zoals U het wilt? 

Blijft U altijd dicht bij mij? 

Dank U dat U antwoord geeft op mijn gebed.  

U doet wat u belooft!” 

GebedGebedGebedGebed    



Jezus en jijJezus en jijJezus en jijJezus en jij    

Het verhaal van Jezus is nog lang 

niet afgelopen. Jezus werd een 

vriend voor heel veel mensen. Niet 

alleen toen, maar nu nog steeds. 

De wereld is veranderd. We reizen 

niet meer op ezels en paarden, 

maar met auto’s en vliegtuigen. 

Maar voor Jezus maakt dat niets 

uit. Hij kan net zo dichtbij zijn 

als toen Hij in Israël rondliep. 

Onzichtbaar, maar net zo echt. Hij 

wil ook nu een vriend zijn om naar 

te luisteren en om van te houden. 

 

Wil je meer weten over Jezus en 

hoe je met Hem kunt leven? 

Dan kun je dit doen. 

 

1. Ga zelf de Bijbel lezenGa zelf de Bijbel lezenGa zelf de Bijbel lezenGa zelf de Bijbel lezen 

(begin bijvoorbeeld in het deel 

van Lucas). 

 

2. Ga biddenGa biddenGa biddenGa bidden 

(praten met God en naar Hem 

luisteren). 

 

3. Praat met andere mensen overPraat met andere mensen overPraat met andere mensen overPraat met andere mensen over    

Jezus en de Bijbel.Jezus en de Bijbel.Jezus en de Bijbel.Jezus en de Bijbel. Jezus wil dat 

Zijn volgelingen elkaar opzoeken 

en elkaar helpen om meer van Hem 

te leren. 
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Dit is het waar gebeurde verhaal van Jezus Messias. Hij 
leefde in Israël, ongeveer 2000 jaar geleden. Iedereen 
die Hem meemaakte was verbaasd. Niemand had ooit 
gedaan wat Hij deed. Niemand had ooit gezegd wat Hij 
zei. Waar Hij kwam gebeurden wonderen. En iedereen 
die naar Hem wilde luisteren, maakte Hij blij en gelukkig. 
Toch was het opeens voorbij. Zijn tegenstanders brachten 
Hem ter dood. Maar dat was niet het einde. Lees zelf hoe 
het allemaal gebeurde en hoe het verder ging met Jezus 
Messias! 
Dit boek werd uitgebracht in meer dan 75 talen. 
Er is ook een lesboek beschikbaar: ‘Jezus Messias Dichtbij’, 
en een kleurboek. 
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