Gebeurtenissen op Goede Vrijdag
-

Gezinsmoment (4-14 jaar) –

Wat is er veel gebeurd in de nacht voorafgaand aan Goede Vrijdag.
Geen wonder dat de Heere Jezus bijna bezweek onder het kruis
en dat Simon van Cyrene gedwongen werd Zijn kruis te dragen.
Het is leerzaam om op Goede Vrijdag
deze gebeurtenissen met elkaar op een rij te zetten.
Binnenkomer
Praat er met de kinderen over dat er op sommige dagen van je leven heel veel gebeurt en op
andere dagen heel weinig. Laat de kinderen daar voorbeelden van geven.

Bespreken
Vertel de kinderen dat er op de laatste dag voor Zijn sterven veel gebeurd is in het leven van
de Heere Jezus. Benadruk dat dit aangeeft hoeveel het lijden Hem gekost heeft. Bespreek
waarom dit nodig was. Dat kan bijvoorbeeld met de woorden uit de Heidelbergse
Catechismus Zondag 15: dat Hij aan lichaam en ziel, de hele tijd van Zijn leven op aarde,
maar bijzonder aan het einde van Zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van de
mensen gedragen heeft. Opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige [ver]zoenoffer, ons
lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en voor ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verkreeg.

Bezig
Ga met elkaar op zoek wat er allemaal in de laatste nacht en op de laatste dag voor Zijn
sterven in het leven van de Heere Jezus gebeurde. Neem een leeg vel papier. Begin in de hof
van Gethsémané en bedenk wat je al uit de Bijbel weet over deze nacht en dag en schrijf dit
op (of teken er iets bij voor kinderen die nog niet kunnen lezen). Ga daarna met elkaar op
zoek naar meer en zet dit als laatste allemaal in de goede volgorde.
Met jongere kinderen:
- Geef ze een kinderbijbel en laat ze opzoeken wat ze kunnen vinden over de laatste nacht
en dag voor Jezus’ sterven. Leer ze meteen waar ze zoeken moeten. Niet in het Oude
Testament, toen was de Heere Jezus nog niet als Mens op aarde. Wel in het Nieuwe
Testament: van kribbe naar kruis. Geef ze er een afgesproken tijd voor en vul dat wat ze
gevonden hebben aan op het vel papier.
Met oudere kinderen:
- Geef ze een Bijbel en laat ze opzoeken (geef aan hoeveel tijd je hiervoor geeft, bijvoorbeeld
twintig minuten) wat ze kunnen vinden over de laatste nacht en dag voor Jezus’ sterven.
Praat erover waar ze moeten zoeken: de laatste hoofdstukken van de vier Evangeliën. Vul
dat wat ze gevonden hebben aan op het vel papier.
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Hulpmiddelen
Jonge kinderen:
Hieronder vind je vijf verwerkingskaarten bij de laatste nacht en dag van Jezus’ leven.
Misschien kun je ze zelf aanvullen met eenvoudige tekeningen of de kinderen een tekening
bij de ontbrekende gebeurtenissen laten maken.
Oudere kinderen:
De Bijbelse vertellingen van L. Snoek Uw Koninkrijk kome helpen je goed op weg om de
laatste nacht en dag voor Jezus’ sterven in kaart te brengen.
Gezamenlijk:
In plaats van op een vel papier kun je de gebeurtenissen ook verwerken in een Bijbelse
kijktafel.
1. Je kunt een strook papier om een bloempot plakken en daar de dagen en de
gebeurtenissen op schrijven (oudere kinderen) of de verwerkingskaarten op plakken
(jongere kinderen) (foto 1).
2. Als het niet om de bloempot past, kun je het er ook boven hangen (foto 2).

Besluiten
Benadruk wat het lijden de Heere Jezus gekost heeft en hoe gewillig Hij was om dit voor
zondaren te ondergaan! ‘Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petrus 3:18).
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Verwerkingskaarten
Gebeurtenissen op Goede Vrijdag
Je vindt hier vijf verwerkingskaarten bij
gebeurtenissen op Goede Vrijdag. Je kunt
ze gebruiken als kleurplaat. Je kunt je
kinderen bij het Bijbelgedeelte dat gelezen
wordt op laten zoeken welke afbeelding
erbij hoort. Je kunt ze in de goede volgorde
leggen bij het behandelen van wat er
gebeurde op Goede Vrijdag. Je kunt er zelfs
een Bijbels spel als memory of lotto van
maken.
1= gevangenneming
2= verloochening van Petrus
3= bij Pilatus
4= kruis Hem
5= edik
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