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De PDF van de dia´s en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater Tijd voor Jezus ook offline te gebruiken. 

Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia´s zélf het verhaal aan kinderen vertellen. 

Dia  Teksten Vertelserie  DE LAATSTE WEEK 

1 Het verhaal over het leven van Jezus duurt niet lang meer. Je gaat nu, en in de volgende serie van het Verteltheater, kijken en luisteren naar zijn 

laatste week op aarde. Jezus is dan 33 jaar.  

2 Na het bezoek aan Lazarus en zijn zussen gaan Jezus, zijn apostelen en andere leerlingen die graag naar Hem luisteren naar de grote stad Jeruzalem. 

Daarvoor hoeven ze alleen nog maar over een hoge heuvel waarop veel olijfbomen groeien, die daarom niet voor niets de Olijfberg heet.  

3 Jezus stuurt twee leerlingen vooruit: “In het dorpje daarboven zullen jullie een ezel vinden met een veulentje waarop nog nooit iemand heeft 

gezeten . Maak de dieren los en breng ze naar Mij. Als iemand vraagt: Waarom maken jullie die ezels los, zeg dan dat de Heer ze even nodig heeft.” 

4 De twee leerlingen doen wat Jezus vraagt. Ze komen het dorpje binnen, zien het veulen en zijn moeder en maken de dieren los. Meteen komt de 

eigenaar aanlopen: “Hé mannen, wat doen jullie daar?” Maar zodra hij hoort dat Jezus ze nodig heeft, is het goed. Natuurlijk, want hij weet 

net zoals iedereen uit de buurt, dat Lazarus dood was maar door Jezus nu weer levend is.  

5 Wanneer Jezus op de top van de Olijfberg aankomt, blijft Hij staan. Vandaar ziet Hij de Tempel al. Hij denkt even terug aan de keer dat Hij daar was 

als twaalfjarige jongen, in de Tempel, het Huis van zijn Vader. Hoe gelukkig had Hij zich gevoeld.  

Zijn blik gaat verder, over de stad Jeruzalem beneden in het dal voor zich. Daar zal het allemaal gaan gebeuren, al over een paar dagen … 

6 Daar komen de leerlingen aan met het ezeltje, gevolgd door de moeder van het ezeltje dat in de buurt wil blijven. I-aaa, i-aaa…  

De leerlingen leggen hun lange mantels over de rug van het veulen en dan gaat Jezus erop zitten. Nooit eerder zat er iemand op zijn rug, maar het 

jonge dier voelt aan dat het van Jezus niets te vrezen heeft. 

7 Over een steil pad dalen ze de Olijfberg af. Het gerucht dat Jezus eraan komt, gaat al snel heel Jeruzalem door. “Heb je het al gehoord? Jezus uit 

Nazareth, uit de streek Galilea, komt eraan, je weet wel, die zoveel wonderen heeft gedaan. Kom snel mee!” Van alle kanten komen de mensen 

aanlopen. 

8 Wanneer Jezus door de poort Jeruzalem binnenkomt, is het een enorme drukte. Bijna de hele stad staat langs de weg te kijken. “Kijk zoon, dát is 

Jezus, daar op die ezel.”, wijst een man. Het is een feestelijke optocht. Steeds meer mensen sluiten zich aan en volgen Jezus.  
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9 Enthousiast zwaaien ze naar Jezus met grote palmtakken. Zou Hij de nieuwe koning zijn? En dan niet zoals die gemene Herodes, maar zoals de 

geweldige koning David die lang geleden koning van de Joden was. Gaat Hij nu het volk bevrijden van de Romeinen?  

Blij wordt er van alle kanten geroepen: “Hosanna Zoon van David,  alle eer voor de Koning die komt in de naam van de Heer, onze God! Hosanna!” 

10 De wetgeleerden juichen niet. Zij zijn helemaal niet blij met al dat enthousiasme voor Jezus. Ze mopperen tegen elkaar: “Wat roepen de mensen 

toch? Denken ze nu ook al dat hij koning is? Die Jezus is veel te populair! Maar in deze menigte kunnen we Hem niet zomaar gevangen nemen. 

Beter ná Pasen.” Het Joodse Paasfeest is al over een paar dagen. Daarom is het nog drukker dan anders in Jeruzalem. 

11 Jezus gaat naar de Tempel. Hij wil er bidden tot zijn Vader. Maar als Hij daar aankomt, ziet Hij zoveel kraampjes dat het meer op een markt lijkt. 

12 Boos loopt Jezus erop af.  Hij veegt het geld van de tafels en smijt ze om. De stoeltjes van de duivenverkopers gooit Hij woest omver en de duiven 

laat Hij los. “Maak van het Huis van mijn Vader geen markthal!” zegt Jezus en Hij drijft ook de lammeren die er te koop zijn als offer de Tempel uit. 

De handelaren schrikken ervan. 

13 Daarna legt Jezus uit: ”De Tempel is het Huis van God, een plek om te bidden! Niet om geld te verdienen!”  En Hij vertelt weer over God en hoe 

mensen gelukkig kunnen worden. Ook geneest Hij een aantal blinde en lamme mensen.  

14 Als Hij naar buiten gaat, staat een groep belangrijke priesters Hem op te wachten. Ze hebben gehoord dat Hij alle verkopers van het tempelplein 

heeft verjaagd. “Zeg eens”, vraagt een van hen, “wie heeft U toestemming gegeven om dit soort dingen te doen? Waaruit blijkt dat U dit mag?”  

15 Jezus antwoordt: “Breek deze Tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.” Nou is het helemaal mooi! Verontwaardigd spreekt een 

oudere man namens de hele groep: “Er is 46 jaar aan deze Tempel gebouwd! En dan denkt U het in drie dagen te kunnen?”  

Niemand, ook niet van zijn leerlingen, begrijpt dat Jezus zijn lichaam bedoelt en niet het gebouw.  

16 Intussen is Judas Iskariot, een van de twaalf apostelen van Jezus, naar de hogepriester Kajafas gegaan. Judas is erg  teleurgesteld dat Jezus maar 

niets doet tegen de Romeinen. Dat had hij verwacht en daar wacht hij nu al drie jaar op. Maar Jezus praat alleen maar over een Koninkrijk van 

Vrede. Judas wil actie! 

17 Judas is stiekem weggeglipt van de andere apostelen. Hij moet snel terug voordat ze hem missen. Daarom vraagt hij de hogepriester meteen: “Wat 
geeft u mij als ik ervoor zorg dat u Jezus te pakken kunt krijgen?”  

18 De hogepriester laat niet merken hoe verheugd hij is dat een van de apostelen Jezus wil verraden. Zuinig antwoordt hij: “Ik zal u 30 zilveren munten 
laten geven.” Dat is weinig, maar Judas knikt. Hij zal het doen. Hij zal de Joodse leiders laten weten waar ze Jezus gevangen kunnen nemen. 
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19 Die avond gaat hij gewoon samen met de andere leerlingen en Jezus terug naar Bethanië, waar ze overnachten. 

20 PAUZE 

21 De volgende dag, donderdag, vragen twee apostelen aan Jezus: “Heer, vanavond is de feestmaaltijd van Pasen. Waar wilt U dat we die 

klaarmaken?” “Ga naar de stad”, antwoordt Jezus, “en zeg tegen de eerste man met een waterkruik die jullie tegenkomen, dat Ik vanavond graag in 

zijn huis met mijn apostelen samen wil zijn.”  

22 De apostelen kijken elkaar even aan. Hoe weet Jezus toch al die dingen? Maar ze doen zoals Jezus gevraagd heeft. In Jeruzalem zien ze meteen een 

man met een grote kruik.  Hij wijst hun de weg naar een grote kamer boven in zijn huis die de groep van Jezus mag gebruiken. Daar gaan ze alles 

klaarmaken. 

23 Vroeg in de avond gaan ze met zijn allen naar het huis in Jeruzalem. Het ruikt lekker naar gebakken lamsvlees en op tafel liggen de platte ronde 

broden klaar, zoals elk jaar bij de Paasmaaltijd. Na een gebed om God te danken, gaan ze aan tafel. 

24 Opeens staat Jezus op. Hij giet water in een kom en pakt een handdoek. Zonder verder iets te zeggen, begint Hij het stof en zand van de voeten van 
zijn apostelen te wassen. Wat doet Hij nou? Hij is toch de Meester?! Iemands voeten wassen, dat moet Híj toch niet doen, dat is echt de 
omgekeerde wereld! 

25 Simon Petrus zegt: “Nooit van zijn leven gaat U míj de voeten wassen.” Maar Jezus antwoordt: “Wat Ik doe begrijp je nu nog niet. Maar als jij je nu 
niet door Mij laat wassen, kun je niet bij Mij horen.” 

26 Petrus wil heel graag bij Jezus horen. “Heer, was dan ook maar mijn handen en mijn hoofd.” Maar dat is niet nodig, legt Jezus kort uit, want Petrus is 
al gedoopt. Als je gedoopt bent, hoor je al bij Jezus.  

27 Als Jezus klaar is, kijkt Hij zijn apostelen aan en zegt ernstig: “Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Als Ik als Heer en Meester dit voor jullie doe, dan 
moeten jullie je ook nooit te belangrijk voelen om iets voor andere mensen te doen.” 

28 Tijdens het eten wordt Jezus steeds verdrietiger. Hij weet dat het zijn Laatste Maaltijd is. Hij moet afscheid gaan nemen van zijn vrienden. 
In stilte bidt Hij tot zijn Vader om Hem op een ándere manier altijd bij hen en alle mensen te laten blijven. 
Jezus vraagt om stilte. “Eén van jullie zal Mij verraden”, zo begint Hij. Daar schrikken de apostelen van. Een van hún? Dat kan toch niet waar zijn? 

29 Jezus staat op. Hij pakt brood, breekt het in stukken, dankt zijn Vader en zegt op een plechtige toon: “Neem en eet hiervan. Dit is mijn Lichaam.” 

Dan geeft Hij elke apostel een stukje van het Brood dat Hij gezegend heeft. 
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30 Daarna pakt Hij een beker met wijn en bidt weer een dankgebed. Hij laat de beker rondgaan, terwijl Hij zegt: “Drink allemaal hieruit, want dit is 

mijn Bloed dat voor jullie en voor vele mensen vergoten zal worden tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om aan Mij te denken.”  

Stil drinken de apostelen eruit. Zo heeft Jezus nog nooit gesproken. Wat staat er te gebeuren? 

31 Nu zegt Jezus tegen Judas Iskariot: “Ga doen wat je moet doen.” Jezus is bedroefd, want Hij weet dat Judas zijn hart voor Hem gesloten heeft.  

En inderdaad, Judas staat op en loopt naar buiten om de hogepriester te gaan vertellen waar de soldaten deze nacht Jezus kunnen vinden. 

32 Tot de andere apostelen zegt Jezus: “Vrienden, Ik ben nog maar kort bij jullie. Ik vraag jullie: hou van elkaar zoals Ik van jullie houd.” 

Petrus zegt ontdaan: “Maar waar gaat U naartoe? Ik ga met U mee, al moet ik mijn leven voor U geven!”  

33 Maar Jezus schudt zijn hoofd en zegt: “Dat zeg je nu wel, maar nog voordat de haan morgenvroeg heeft gekraaid, zul je al driemaal gezegd hebben 

dat je Mij niet eens kent.”  

34 Liefdevol kijkt Jezus rond: “ Wees niet bang. Ik ga naar het Huis van mijn Vader, zodat iedereen daar kan komen. Geloof in Mij, Ik ben de Weg naar 

God de Vader. Wie Mij ziet, ziet de Vader. Zoals Ik van jullie houd, zo houdt de Vader van jullie.”  

35 Vol vragen kijken de apostelen Jezus aan. Hij gaat verder: “Blijf van Mij houden en bidt. Dan zal God jullie een Helper sturen, de Heilige Geest.  

En nu, voordat het gebeurt, vertel Ik jullie dat Ik zal verrijzen en jullie Mij daarna nog zullen zien in Galilea. Dan zullen jullie het kunnen geloven 

wanneer het gebeurt.“ 

36 Tot slot zegt Jezus: “Mijn vrede geef ik jullie.” Na het samen zingen van een loflied voor God, gaat Jezus met zijn apostelen naar buiten.  

Nog helemaal vol van wat Jezus gedaan en gezegd heeft, is er niemand die praat. Daar gaan ze, stil de donkere nacht in, richting de Olijfberg. 

 EINDE 
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