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Veilig achter het bloed 
-gezinsmoment voor Goede Vrijdag (3-10 jaar)- 

 

Tijdens de laatste nacht in Egypte 
zijn de Israëlieten maar op één plaats veilig: 

achter het bloed. 
Wat betekent dat voor nu? 

Er loopt een regelrechte lijn van Pascha naar Goede Vrijdag. 
 
 

Nodig: Voor elk kind een leeg melkpak, verf of stiften, een rood touw of rood 
stoepkrijt 

 
Voorbereiding: Beplak de melkpakken met wit papier, zodat de kinderen erop 
kunnen verven of tekenen en er een huis van kunnen maken. Je kunt ook 
kiezen voor ‘steentjespapier’ en daarop deuren/ramen en dergelijke plakken. 

 
 
 

Binnenkomer 
Speel buiten ‘schuilplaatstikkertje’. De kinderen staan bij punt A (de muur van het 
huis bijvoorbeeld) en rennen naar punt B (de muur van de schuur bijvoorbeeld). In 
die tussentijd probeert een tikker zoveel mogelijk personen te tikken. Teken ergens 
halverwege een cirkel of vak met rood stoepkrijt (of zet het af met rood touw). Dat is 
de schuilplaats. Daar ben je veilig en mag de tikker je niet tikken. 
 
 

Bespreken 
Ga binnen met de kinderen rond de tafel zitten. Drink iets met elkaar en vraag naar 
hun ervaringen met ‘schuilplaatstikkertje’. Benadruk dat ze in het rode vak veilig 
waren, omdat de tikker hen daar niet mocht tikken. 
 
 

Bijbels erbij 
Pak de Bijbels erbij. Lees Exodus 12:3-13 en 21-23. Bespreek dit gedeelte aan de 
hand van de volgende vragen: 
1. Wat gaat de HEERE doen in Egypte (vers 12 en 23a)? 
2. Welke huizen gaat Hij voorbij (vers 13 en 23b)? 
3. Waar komt dat bloed vandaan (vers 6 en 21)? 
4. Waar moet dat bloed gestreken worden (vers 7 en 22)? 
5. Je begrijpt wel dat deze geschiedenis diepe betekenis heeft. Naar Wie wijst het 
lam? (Naar de Heere Jezus, het Lam van God) 
6. Wanneer werd Hij geslacht? (Op Goede Vrijdag toen Hij stierf aan het kruis. Dat 
was op precies dezelfde dag en tijd als het Pascha bij de Israëlieten) 
7. Waar moet Zijn bloed komen? (In je hart en leven) 
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8. Hoe gebeurt dat? (Door het geloof in de Heere Jezus. Dan wordt Hij je 
Schuilplaats (Psalm 91). Bij Hem schuilen is in Hem geloven. Alleen bij Hem ben je 
veilig) 

Bezig 
Pak de melkpakken. Laat elk kind er een huis van maken door een deur, ramen en 
dergelijke erop te verven of tekenen. Verf/teken met een rode kleur bloed aan de 
zijposten en bovenkant van de deur. Teken achter het raam mensen. Schrijf op de 
muur of op het dak: Veilig achter het bloed: in de Schuilplaats van de Allerhoogste! 
Als je liever voor een Bijbeltekst kiest, kun je denken aan Psalm 91:1, Psalm 
119:114, of een gedeelte van Jesaja 32:2  
 

 
 

Besluiten 
Vat de les van dit gezinsmoment samen: veilig achter het bloed van de Heere Jezus. 
Je kunt bijvoorbeeld ook nog de vraag stellen: Voor wie of wat ben je dan veilig? 
(Voor de toorn van God over de zonde, maar ook voor de duivel die rondgaat om je 
tot zonde te verleiden). Leer de tekst die je op het huisje hebt geschreven met elkaar. 
Eindig met gebed waarin je bidt of alle gezinsleden in deze Schuilplaats mogen zijn. 
 
 
 

 

 

 

 
 
HET BLOED AAN DE DEURPOST  
 
In de nacht, toen ‘t volk van Isrel uit het diensthuis werd gevoerd,  
lag een jongen ziek terneder, ‘t hoofd bewonden, ‘t hart ontroerd.  
Naast zijn bedsteê zat zijn vader, diep bewogen, ‘t was zijn zoon.  
‘t Was zijn oudste, die daar neerlag: vaders trots en moeders kroon!  
Hete koortsgloed gloeit door d’ ad’ren; en de koorts steeg altijd weer,  
en al zwakker werd de lijder, haast was er geen hope meer.  
Vader had bijna vergeten ‘t bloed als teken van ‘t verbond  
aan de deurpost aan te brengen, schoon Gods mond het had verkond’.  
‘t Uur van middernacht kwam nader; daar waakt uit zijn diepe slaap plots de jongen op:  
“O, mijn vader,” kermt hij, “dacht u aan ‘t gebod?  
Is het bloed wel aan de deurpost? Als straks d’ Engel komt voorbij,  
mist het bloed …, hij zou mij doden, mij wegscheuren van uw zij.”  
“Wees maar stil,” was ‘t kalme antwoord, “‘k droeg het op aan onze buur  

Er is een aangrijpend gedicht (dichter onbekend) over een Joodse jongen die 

heel bezorgd is of er wel bloed aan de deurpost zit. Je kunt als afsluiting of op 

een ander moment op Goede Vrijdag dit gedicht (zie hieronder) aan je kinderen 

voorlezen en met hen bespreken. Het zal hen zeker aanspreken omdat ze 

meevoelen met deze leeftijdgenoot. 
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‘t bloed daar buiten aan te brengen tegen ‘t middernacht’lijk uur.”  
Dankbaar lei het kind zich neder; nochtans blijkbaar niet voldaan,  
want onrustig sliep hij weder, werd weer wakker, zeer ontdaan.  
Angstig vroeg hij: “Lieve vader, wat u zeide, is dat waar?  
Is het bloed wel aan de deurpost, ‘t teken van ‘t verbond, wel daar?”  
“Kind,” sprak vader, “leg je neder, wees toch rustig, hoor mij aan:  
‘k zag het bloedig teken glanzen bij het zilver licht der maan.”  
Dit bracht ‘t arme kind tot zwijgen. Doch maar even … ‘t waakt weer op.  
‘t Woelt en woelt en kermt en kreunt maar, gauw stijgt d’ onrust tot de top.  
‘t Zal zo aanstonds twaalf uur zijn. Angstig ziet hij naar de deur …  
En hij wil, maar durft niets zeggen; van ‘t gelaat wijkt alle kleur.  
Eind’lijk vat hij moed en roept het, schrééuwt het zijnen vader toe:  
“Vader, vader, ‘t geldt mijn leven, duld dat ik één vraag nog doe!  
Laat mij zien, ik moet het weten dat het bondsbloed niet ontbreekt.  
‘k Bid u: laat ik m’ overtuigen, ‘t is uw zo ziek kind, die ‘t smeekt!”  
En de vader, die zijn buurman op zijn woord steeds had vertrouwd,  
moet bemerken, dat hij vrucht’loos op een schepsel had gebouwd. 
‘t Was wel laat, maar niet té laat nog om te doen wat God beval;  
om het bondsbloed aan te brengen dat behoud’nis brengen zal.  
Vader grijpt een bundel hysop, doopt die in het bloed van ‘t lam,  
en bestrijkt daarmee de deurpost, was gereed, eer d’ Engel kwam.  
En de jongen werd behouden, naar de ziel en lichaam beî.  
En de ouders riepen dankend: “Dat de Heer’ geprezen zij!”  
Vrienden, is het bloed van Christus, aan de deurpost van uw hart?  
‘t Bloed van Hem, Die zondaars nodigt, vreugde brengt in plaats van smart?  
‘t Bloed, dat reinigt van de zonde, van de zonde, klein en groot?  
‘t Bloed van Hem, Die licht in duister, leven wekt, zelfs uit de dood.  
Rust niet, als die Joodse jongen voor gij ‘t bloed gesprenkeld weet  
aan de deurpost uwer ziele; tot de Borg uw schulden kweet [=kwijt schold]. 
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