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Serie: Van Kribbe naar Kruis 
Deel 6: Jezus’ lijden en sterven 

(Dit laatste deel in deze serie is deze keer voor 3 weken) 
 
Bijbel 
Lukas 19, 22 en 23, Mattheüs 26 en 27, Johannes 18 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus’ lijden’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-6-jezus-lijden/ 
 
 

Bijbelse vertelling 
 

 

 
 

 

                  
De Bijbelse geschiedenis van ‘het lijden in Gethsémané’ 
‘de gevangenneming’ en ‘de verloochening van  
Petrus’ vind je ook in het Bijbelleesboekje dl 6 NT 
Van Ditteke Klaasse-den Haan: Het lijden van de Heere  
Jezus 

   
De Bijbelse geschiedenis van ‘de begrafenis van de Heere 
Jezus’ kun je ook vinden in het Bijbelleesboekje dl 8 NT van 
Ditteke Klaasse-den Haan: De opstanding van de Heere Jezus 
 

 

 

Bijbeltekst 
Er zijn verschillende Bijbelteksten die je bij dit thema kunt leren. Je kunt hierbij onder andere 
denken aan een tekst uit Jesaja 53 (vers 4, 5 of 6 bijvoorbeeld) of aan een tekst uit het 
Nieuwe Testament, zoals Lukas 22:15 of Johannes 18:11b. 
 
Bij de genoemde Bijbelteksten uit Jesaja 53 vind je op de website leerondersteuning. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja534a-5a-leren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja535b-leren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja536-leren/ 

 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van  
Jezus’ lijden en sterven in ‘Kijk en Luister deel 1 van 
Laura Zwoferink’ 
ISBN: 9789033119699 Uitg. Den Hertog, 
 

 
 
 

 

   De Bijbelse geschiedenis van ‘Bij Pilatus’ ‘Simon van Cyréne’ 

‘Golgotha’ staan ook in het Bijbelleesboekje dl 7 NT van 

Ditteke Klaasse-den Haan: Het lijden van de Heere Jezus2 
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Psalmvers 
Er zijn verschillende psalmen die je rond deze tijd met de kinderen zou kunnen zingen of 
leren. Een (kleur)plaat met uitleg vind je op de website bij: 
- Psalm 22 vers 1: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-22-vers-1/ 
- Psalm 38 vers 2: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-38-vers-2/ 
- Psalm 40 vers 4: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-40-vers-4/ 
- Psalm 69 vers 4: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-69-vers-4/ 
- Psalm 129 vers 2: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-129-vers-2/ 
 

Bijbellied 
Er zijn ontzettend veel Bijbelliederen voor deze tijd van het jaar.  
Deze zijn onder andere te gebruiken: 
 

Gethsémané 
Toen Jezus gaan  moest in de hof, kroop Hij daar als een worm in ’t stof 
en de benauwdheid die Hij leed, drukt’ bij Hem uit het bloedig zweet. 
Tekst: W. Droogers, Bewerking: Henk C. de Gelder 
Je kunt het lied vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’  lied 106 en in het Bijbelleesboekje deel 6 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=241 
 

Verraad van Judas 
Tussen hoge donk’re bomen ziet men veel soldaten komen; Judas leidt hen, gaat vooraan. 
Tekst: H. van ’t Veld, componist: S.M.W. Bezemer 
Dit lied met 6 coupletten vind je in het boek: ‘Ook uit de mond der kinderen deel 3’ lied 69 
 

De verloochening van Petrus 
Jezus sprak: 'Dit is de nacht van de duivel en zijn macht; 
voor het kraaien van de haan en het morgenlicht breekt aan, 
vluchten jullie van Mij weg. 't Is voorwaar wat Ik nu zeg.' 
Tekst en melodie: Ed Kooijmans 
Het lied heeft 6 coupletten waarvan je de eerste vijf kunt gebruiken rond Goede Vrijdag. Je 
kunt het lied vinden in  ‘Elk zing’ Zijn lof’ lied 119 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=254 
 

Op weg naar Golgotha  
De Verlosser gaat naar ’t kruis om de zondestraf te dragen. 
Geselslagen hebben als Zijn rug geploegd, die nu onder 't kruishout zwoegt. 
Tekst: W. Droogers Melodie: Christian Friedrich Witt, Zetting: Gerben Budding 
Je kunt het lied vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’  lied 107 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=242 
 

Simon van Cyrene 
1. O Simon, Simon, dwingt men u, uit moedwil (anders traag en schuw) 
het kruis van Christus, flauw bij vlagen, met Hem ten kruisberg op te dragen? 
Tekst: Joannes Vollenhove 
Melodie en zetting: Gerben Budding 
Lied 108 in de muziekbundel: ‘Elk zing’ Zijn lof’ 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=243 
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Kijktafel  

        
- Neem een dienblad, tafeltje of iets dergelijks. In ieder geval iets wat je in de lengte kunt 
gebruiken. 
- Bedek de bodem met zand of mos en leg er 12 witte of andere kleur opvallende steentjes 
op in een slingerpaadje. Je kunt bijv. ook houtsnippers, boomstammetjes of iets anders 
gebruiken.  
- Houd genoeg afstand tussen de steentjes (ongeveer 5cm.) voor verwerking 2. De bedoeling 
is dat je de weg naar Golgotha voor kinderen zichtbaar maakt. 
- Zet er één of meerdere kaartjes bij waarop de te leren Bijbeltekst staat.  
 
 

Verwerking 
1. Van kribbe naar kruis  
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als zesde onderwerp 
in de serie ‘Van kribbe naar kruis’. Om Jezus’ weg van kribbe naar kruis 
voor je kinderen inzichtelijk te maken, vind je op de website een  
overzicht dat je kunt printen en ophangen en met je kinderen kunt  
gebruiken. Je kunt elke week het kader met de voetstappen vullen  
door de kleurplaat erop te plakken of zelf een tekening erin te maken. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-overzichtsplaat/ 
 
2. Verwerkingskaarten 

   
- Print de 10 verwerkingskaarten uit die horen bij dit materiaal en Bijbelrooster 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-6-jezus-lijden-verwerkingskaarten/ 
- Zoek op welk kaartje hoort bij het Bijbelgedeelte dat je hebt gelezen en zet dat neer op de 
weg. Verstevig de kaartjes door er een half wc-rolletje achter te plakken of een kartonnen 
staander. 
- Haal het steentje weg als je een kaartje neerzet op die plek. Leg dat steentje aan het einde 
van de weg zo neer dat alle steentjes bij elkaar straks als de weg klaar is een kruis vormen.  
- Bij de twee Bijbelgedeelten zonder kleurplaat kun je je kind een tekening laten maken of 
kun je een kaartje met de te leren Bijbeltekst zetten.  
- Op deze wijze zie je dagelijks hoe het lijden van de Heere Jezus toenam en eindigde aan het 
kruis.  
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