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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  JEZUS GEEFT ZIJN LEVEN 

1 Je wilt vast horen hoe het verder ging na het Laatste Avondmaal. Op die dag, Witte Donderdag genoemd, begint het verhaal dat nu komt.  

Het eindigt de dag erna, Goede Vrijdag. In die ene dag is zoveel gebeurd dat deze serie drie delen heeft. Om terug te denken aan wat Jezus gedaan 

heeft, gaan Christenen om drie uur ´s middags én in de avond naar de kerk. Luister maar wat er toen is gebeurd.  

2 Het is al bijna donker wanneer Jezus met zijn apostelen aankomt bij de Olijfberg. Hij vraagt aan Petrus, Johannes en Jakobus om met Hem mee te 

gaan naar de Hof van Olijven. Dat is een mooie plek, waar ze wel vaker zijn geweest. Daar zegt Jezus: “Blijf hier op Mij wachten. Ik ben heel 

bedroefd. Ik wil bidden.” 

3 Een klein stukje verder knielt Jezus neer en bidt: “Abba, lieve Vader, als het mogelijk is zorg dan dat Ik niet zoveel hoef te lijden. Maar toch, laat niet 

gebeuren wat Ik wil, maar wat U wil.” Jezus houdt zoveel van mensen dat Hij álles ervoor over heeft om het voor hen weer goed te maken met God, 

maar doodsbang denkt Hij aan wat Hem te wachten staat. 

4 Dan loopt Hij terug naar zijn beste vrienden voor steun. Maar nee, ze zijn in slaap gevallen. Hij zegt: “Hoe kunnen jullie nu slapen? Blijf toch wakker 

om te bidden.” Petrus, Johannes en Jakobus schamen zich en weten niets te zeggen. Opnieuw bidt Jezus tot zijn Vader. En opnieuw vallen zijn 

vrienden in slaap. Jezus voelt zich zó alleen. 

5 Terwijl Hij bidt, verschijnt er een Engel van God om Jezus kracht te geven. Dat helpt. Hij staat op, loopt naar zijn vrienden en zegt: “Het uur is 

gekomen. Daar komt de verrader al aan.” 

6 Inderdaad, daar komt Judas Iskariot aan samen met een hele bende soldaten. Ze zijn gewapend met knuppels en zwaarden alsof ze een gevaarlijke 

boef gevangen moeten nemen. De hogepriester en leiders van het volk willen zeker zijn dat Jezus niet kan ontsnappen. Dit is hun kans, want 

midden in de nacht op deze afgelegen plek zijn er geen mensen die Jezus kunnen beschermen.  

7 Judas heeft van tevoren met de soldaten een teken afgesproken: “Degene die ik zal kussen, dat is ´m.” Nu loopt Judas recht op Jezus af en zegt: 

“Hallo Meester” en dan kust hij Hem op de wang. Jezus zegt: “Vriend, ben je daarvoor gekomen?”  
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8 Dan richt Jezus zich tot de soldaten: “Wie zoeken jullie?” Ze zeggen: “Jezus uit Nazareth.”  “Dat ben Ik.”, antwoordt Jezus. Als ze zijn stem horen, 

wijken sommige soldaten vol ontzag achteruit. Maar andere soldaten grijpen Hem vast. Petrus probeert Jezus te beschermen, maar Jezus zegt: 

“Nee, geen geweld. Denk je niet dat engelen Mij zouden beschermen als mijn Vader dat zou willen?”  

9 Terwijl de soldaten bezig zijn Jezus vast te binden en zijn handen op zijn rug boeien, laten al zijn apostelen Hem in de steek. Angstig rennen ze weg, 

zo hard als ze kunnen. Hardhandig trekken de soldaten Jezus met zich mee, terwijl Jezus af en toe struikelt over de stenen op het pad. 

10 Jezus wordt gebracht naar Kajafas, de hogepriester. Die heeft, meteen nadat Judas had verteld waar Jezus te vinden was, alle belangrijke 

wetgeleerden en leiders van het Joodse volk laten vragen om direct naar zijn paleis te komen. Voor een speciale vergadering, midden in de nacht!  

11 Kajafas is namelijk ook rechter en denkt: “Ik wil die Jezus zo snel mogelijk berechten, nog voordat het volk in de gaten heeft dat Hij gevangen is.”  

Soldaten bewaken Jezus terwijl Kajafas de ondervraging begint. “Wat heb jij in het geheim allemaal verkondigd?”   

12 Jezus antwoordt: “Iedereen kon naar Mij komen luisteren. Er was niets in het geheim. Waarom ondervraagt u Mij?” Meteen geeft een van de 

soldaten Jezus een klap in het gezicht en snauwt Hem toe: “Denk je zo te mogen spreken tegen de hogepriester?” 

13 Kajafas wil Jezus van iets ergs kunnen beschuldigen. Hij laat mensen binnenkomen die negatieve dingen willen vertellen. Twee mannen wijzen naar 

Jezus en zeggen: “Die man daar heeft beweerd: Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”  Het klopt niet zoals de 

mannen het zeggen, maar Jezus zwijgt.  

14 Er is nog steeds niets verteld waarvoor Jezus gestraft kan worden. Zo schiet het niet op. Boos zegt de sluwe hogepriester: “Geef je geen antwoord? 

Dan stel ik jou nog één vraag: Ben jij de Zoon van God?”  

Rustig zegt Jezus: “Ja, dat ben Ik.” 

15 Op díe woorden was Kajafas aan het wachten. “Heren, u hebt nu allemaal de godslastering gehoord. Deze man noemt zichzelf God!”  

Welke straf verdient hij daarvoor?” “De doodstraf, de doodstraf!”, roepen de wetgeleerden en Joodse leiders in de zaal.  

16 Intussen is Petrus bij het paleis aangekomen. Hij wil weten wat ze met Jezus gaan doen. Het is koud zo midden in de nacht en daarom gaat hij op de 

binnenplaats bij het vuur zitten.  

17 Een vrouw kijkt hem aan en zegt: “Hé, jij was toch ook bij Jezus uit Nazareth?” Maar Petrus ontkent het, twee keer achter elkaar. “Nee hoor, nee, ik 
weet niet waar je het over hebt.” Even later zegt iemand anders: “Ja, jij bent een Galileeër, net als Jezus.” Nu wordt Petrus bang: “Ik zweer jullie, ik 
ken die man niet eens!” 
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18 Kukelekuu, , kukelekuu! Als Peter de haan hoort kraaien, herinnert hij zich wat Jezus zei, nog pas een paar uur geleden: “Voordat een haan 
morgenvroeg heeft gekraaid, zul je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet eens kent.” O, wat schaamt Petrus zich. Hij dacht dat hij zo moedig was, 
maar uit angst heeft hij zijn allerbeste vriend in de steek gelaten. Huilend van verdriet kruipt hij in een hoekje weg. 

19 PAUZE 

20 De volgende ochtend vroeg, het is nu vrijdag, hoort Judas dat het Joodse gerechtshof wil dat Jezus de doodstraf krijgt. Dát had Judas niet verwacht 
en dat was ook echt niet zijn bedoeling! Hij heeft spijt dat hij Jezus verraden heeft. Meteen gaat hij naar de hogepriester. Hij geeft de dertig 
zilvermunten terug en zegt: “Het was slecht van mij dat ik een onschuldige heb verraden.” 

21 Maar de hogepriester wil het geld niet aannemen en zegt ijskoud: “Wat heb ík daarmee te maken? Dat is jóuw probleem.” Wanhopig smijt Judas de 

munten de tempel in en rent weg. Weg wil hij, ver weg van iedereen die hem kent. Want niemand zal hem toch zijn misdaad vergeven? 

En Judas vergeet helemaal dat Jezus zo vaak verteld heeft dat God een barmhartige Vader is die èlke zondaar wil vergeven 

22 Intussen is Jezus naar het paleis van Pontius Pilatus gebracht. Pilatus is een Romein. Hij is de baas van duizenden soldaten. Daarmee moet hij van de 

keizer in Rome het land Israël onder controle houden. Ook moet hij ervoor zorgen dat alle Joden steeds geld betalen aan de keizer. Pilatus weet dat 

de wrede keizer hem zal straffen als hij zijn opdracht niet goed doet. 

23 “ Waarom maken jullie mij wakker? Wat komen jullie hier in alle vroegte doen?”, vraagt Pilatus geïrriteerd aan de wetgeleerden. Ongerust kijkt hij 

naar de vele Joden die naar zijn paleis zijn gekomen. Er zullen toch geen problemen zijn? Met een blik op de geboeide man vraagt hij er achteraan: 

“Wat heeft hij daar misdaan?” 

24 Ze roepen: “Hij is een misdadiger. Daarom brengen we hem bij u.”  
Pilatus fronst zijn wenkbrauwen. Dan moet die man wel iets heel erg gedaan hebben, want lichte straffen mogen de Joden zelf geven.  
“Straffen jullie hem zelf maar.”, probeert Pilatus de zaak van zich af te houden. Hij draait zich om en wil weer naar binnen te gaan. 

25 Maar de wetgeleerden roepen terug: “Wij mogen geen doodstraf uitvoeren.” Nu schrikt Pilatus even. Kajafas komt naar voren. Hij liegt keihard: 
“Ons Gerechtshof heeft een uitvoerig onderzoek gedaan. We hebben vastgesteld dat deze man, Jezus uit Nazareth, onrust zaait onder het volk. Hij 
zegt dat niemand nog belasting moet betalen aan de keizer en dat Hij de koning van de Joden is.”  

26 Pilatus wenkt dat Jezus mee naar binnen moet komen. Hij vraagt aan Jezus: “Bent u de koning van de Joden? Uw eigen leiders brengen u bij mij. 
Wat hebt u gedaan?” 
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27 Jezus antwoordt: “Ja, Koning ben Ik.” Pilatus vraagt verder: “Wat hebt u te zeggen op de beschuldigingen?”  Daarop zegt Jezus alleen maar: “Wie 
naar Mij luistert, weet wat waar is.” Pilatus is verbaasd over hoe Jezus spreekt. “Wat is de waarheid?”, vraagt hij. Maar Jezus zegt niets meer. 

28 Intussen wordt het rumoerig buiten. Er wordt geroepen om vrijlating van Jezus, maar anderen roepen juist dat Jezus gestraft moet worden. Daar is 
Pilatus niet blij mee! Hij moet ervoor zorgen dat het lastige Joodse volk niet in opstand komt. Anders zal de keizer hem nog ontslaan, of erger. 

29 Pilatus laat om stilte vragen. Dan zegt hij: “Volgens mij is deze man uit Nazareth onschuldig. Welnu, elk jaar met jullie Paasfeest laat ik een 

gevangene vrij. Wie willen jullie dat ik dit keer vrijlaat? Jezus die Koning wordt genoemd of de moordenaar Barabbas?” Voor Barabbas  zullen de 

mensen vast niet kiezen, denkt Pilatus. 

30 Maar van alle kanten zeggen de wetgeleerden tegen het volk dat ze `Barabbas´ moeten roepen. 

En veel mensen, die een paar dagen geleden nog met palmtakken naar Jezus zwaaiden, doen wat de wetgeleerden zeggen. 

31 Met tegenzin laat Pilatus de moordenaar vrij. Dan vraagt hij aan de wetgeleerden: “Wat zal ik dan doen met Jezus?” 

Die schreeuwen: “Aan het kruis met hem!”  

32 De doodstraf! Dat is wel héél erg. Pilatus vraagt: “Maar wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?” Er komt geen antwoord. Pilatus wil geen doodstraf 

geven en bedenkt een andere erge straf. Hij laat Jezus zweepslagen geven. Hij hoopt dat de wetgeleerden dan tevreden zullen zijn en het weer 

rustig wordt. 

33 De soldaten hebben helemaal geen medelijden met Jezus. Ze slaan Hem totdat zijn lijf op veel plaatsen bloedt. Daarna vinden ze het leuk om Hem 

te pesten. Omdat ze Hem ´Koning´ hoorden noemen, hangen ze Hem een mantel om en maken een soort kroon van dunne takken met scherpe 

dorens. Die drukken ze op zijn hoofd. Spottend zeggen ze: “Gegroet, Koning van de Joden!”  

34 Eindelijk hebben de soldaten er genoeg van. Ze brengen Jezus terug naar Pilatus. Die schrikt ervan zo erg als Jezus geslagen is. “Zie toch deze man.”, 

zegt hij tegen de hogepriester, wetgeleerden en het volk dat nog steeds voor zijn paleis staat. Pilatus neemt aan dat iedereen nu vindt dat Jezus 

genoeg straf heeft gehad. 

35 Maar nee, de mensen roepen in koor: “Kruisig Hem!” Daar staat Jezus. Hij zegt niets en kijkt naar al die boze, schreeuwende mensen.  Ook voor hen 

heeft Hij het over om veel pijn te lijden. 

36 De wetgeleerden roepen: “Hij moet sterven omdat Hij zich de Zoon van God noemt. Dat mag niet volgens onze wet.” “Maar ík ben de baas in dit 

land.”, denkt Pilatus. Hij kijkt naar Jezus, maar die zegt niets. Omdat Pilatus maar niet doet wat ze willen, roepen de wetgeleerden dreigend: “Als u 
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die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer!”  

37 Nu wordt het Pilatus te riskant. Liever die man laten kruisigen dan dat hij problemen krijgt met de keizer. Hij laat water komen en zegt: “Ik was mijn 

handen in onschuld. Ik wil er niets mee te maken hebben. Als jullie deze onschuldige man willen kruisigen, ga je gang dan maar.” En hij geeft Jezus 

over om gekruisigd te worden. 

38 PAUZE voor deel 3 

 

39 Het is vrijdagochtend. Het proces om Jezus te veroordelen is snel gegaan. Precies zoals de wetgeleerden wilden, want morgen is het de Sabbat. Op 

de Joodse rustdag is een kruisiging niet mogelijk. De soldaten voeren Jezus mee om gekruisigd te worden.  

40 Er staan veel mensen te kijken langs de kant van de weg als Jezus de stad uitloopt. Maar niet met palmtakken, zoals vijf dagen geleden op zondag. 

Het lijkt wel alsof bijna niemand medelijden heeft met de gewonde man die tussen de soldaten loopt. Jezus moet zelf het grote, houten kruis 

dragen. 

41 Maar het kruis is zo zwaar! En Jezus is zo moe. Hij heeft de hele nacht niet geslapen. Opeens kan hij het kruis niet meer houden. Hij valt. Een groep 

vrouwen die zien hoe erg het met Jezus is, moeten ervan huilen. Met veel moeite komt Jezus overeind en neemt zijn kruis weer op zijn schouder. 

42 Het zware kruis drukt op zijn bebloede rug en schouder. De doornenkroon prikt in zijn hoofd. Alles doet pijn. Een stukje verder valt Jezus opnieuw. 

Even ziet Hij zijn lieve Moeder Maria tussen de mensen. Met tranen in haar ogen kijkt ze Hem aan. Ze knikt. Haar vertrouwen in God geeft Jezus 

nieuwe moed. Hij weet dat Hij juist door zijn kruis het Kwaad gaat overwinnen en de weg naar God weer opent voor de mensen. Hij staat weer op. 

43 De soldaten zijn ongeduldig. Kan Jezus niet wat sneller lopen? Ze slaan Hem en schreeuwen dat Hij op moet schieten. Ze hebben niet de hele dag 

de tijd! Als Jezus voor de derde keer valt, dwingen ze een man die toevallig langsloopt om het kruis te helpen dragen. Simon van Cyrene, want zo 

heet hij, is daar niet blij mee!  

44 Het is tegen 12 uur in de middag als ze eindelijk aankomen op de top van Calvarië, de heuvel net buiten Jeruzalem waar de kruisigingen van 

misdadigers gebeuren. Twee misdadigers worden hier vandaag ook gekruisigd.   

45 Vlug nemen de soldaten Jezus zijn kleren af en slaan  Hem vast aan het kruis. Dan zetten ze het kruis rechtop. Wat een vreselijke pijn heeft Jezus!  

De soldaten zijn verbaasd als ze Jezus horen zeggen: “Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.”  
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46 Bovenaan het kruis van Jezus hangt een bordje met de reden waarom Jezus gekruisigd wordt. Pilatus heeft erop laten schrijven: “Jezus van 

Nazareth, de Koning van de Joden.” Het staat erop in drie talen, zodat iedereen het kan lezen, ook de mensen die geen Jood zijn. 

47 De wetgeleerden staan te kijken. Spottend zeggen ze: “Als je de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af.” De hogepriester voegt er aan toe: 

“Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Als Hij van het kruis afkomt, dán zullen we in Hem geloven. Anders niet.”  

De geleerde mannen snappen niet dat Jezus zichzelf wel kán redden, maar dat niet doet om door zijn kruis de ménsen te redden. 

48 Een van de twee misdadigers die naast Jezus aan een kruis hangt, gelooft wel in Jezus. Hij zegt: “'Ik weet dat ik mijn straf verdiend heb. Maar Jezus, 

wanneer u in uw Koninkrijk aankomt, denk dan aan mij.” Meteen vergeeft Jezus de misdadiger en antwoordt: “Ja, vandaag nog zul je samen met Mij 

bij God in de Hemel zijn.” 

49 Heel verdrietig komen Maria en Johannes naar het kruis om zo dicht mogelijk bij Jezus te zijn. Als Jezus hen ziet, vraagt Hij Maria om Moeder te zijn 

voor zijn geliefde leerling Johannes, en voor alle mensen. Tegen Johannes zegt Hij: “Ziedaar je Moeder.” Johannes knikt: hij zal voor Maria zorgen. 

50 Plotseling verdwijnt de zon achter de wolken. Midden op de dag wordt het helemaal donker. Het begint te onweren; de aarde beeft. Bang gaan de 

wetgeleerden en toeschouwers zo snel mogelijk terug naar de stad. En paar soldaten moeten blijven om de wacht te houden. Maria en Johannes 

blijven uit liefde voor Jezus. 

51 Het is drie uur. Na drie lange, pijnlijke uren aan het kruis roept Jezus met zijn laatste adem: “Het is volbracht… Vader, Ik vertrouw mijzelf toe aan U.” 

Jezus is heeft alles gedaan waarvoor Hij naar de aarde is gekomen, en het is Hem gelukt om alle pijn te verdragen voor de vergeving van de zonden 

van de mensen. Jezus heeft er alle vertrouwen in dat aan de andere kant van de dood zijn Vader om Hem wacht. 

52 Een Romeinse soldaat die alles heeft gehoord wat Jezus gezegd heeft, kijkt vol ontzag naar het kruis. Hij begrijpt opeens dat Jezus niet zomaar 

gestorven is, maar dat Hij zijn leven heeft gegéven. Voor goede en slechte mensen. Zoveel liefde! Hij zegt: “Ja, echt, deze man is de Zoon van God!” 

53 Nog dezelfde dag wordt Jezus van het kruis gehaald en in een graf gelegd. Met moeite en veel verdriet neemt Maria afscheid van haar lieve Zoon.  

Dan wordt een zware steen voor het graf gerold. Soldaten bewaken het graf, omdat de wetgeleerden zeker willen zijn dat niemand erin of eruit 

gaat. Zijn vrienden hebben het van een afstandje allemaal gezien. Is dit nu het einde? 
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