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PASCHA – GOEDE VRIJDAG: Feest van bevrijding 
Gezinsmoment/Objectles voor Goede Vrijdag (4-14 jaar) 

 

 
Er loopt een regelrechte lijn van Pascha naar Goede Vrijdag. 

Dat blijkt alleen al uit de datum. 
Op de 14e van de 1e maand moest het Pascha gevierd worden. 
Op de 14e van de 1e maand sterft de Heere Jezus aan het kruis. 

De dag van Pascha was de dag van de bevrijding uit de handen van de Egyptenaren. 
Goede Vrijdag is de dag van de bevrijding uit de handen van de duivel. 

Deze rode draad ontdekken verrijkt de viering van Goede Vrijdag. 
 

 
Binnenkomer 

Zoek een landkaart waarop je de uittocht van het volk van Israël uit Egypte kunt zien. Welke 
herkenningspunten zien jullie? 

 

Bespreken 
1. Elk jaar is het in Nederland Bevrijdingsdag.  

- Op welke dag is dat?  
- Waar denken we aan op 4 mei en waar op 5 mei? Wat is het verschil? 

2. Pascha is de Bevrijdingsdag van het volk van Israël.  
- Leg eens uit! 
- Op welke dag was dat? 

3. Er is ook een Bevrijdingsdag van de Kerk.  
- Op welke dag is dat? 
- Waar denken we aan op die dag? 

 

 

Bijbel erbij 
Lees eerst Exodus 12 vers 25-27 en bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
1. Welk feest moeten de Israëlieten blijven vieren (vers 25)? 
2. Waaraan denken ze dan (vers 27)? 
3. Tot wanneer moeten ze Pascha vieren (zie kanttekening 33 bij Exodus 12:14)? 
4. Wat betekent dit voor ons? 
5. Kinderen mogen vragen stellen (vers 26). Welke vragen heb jij over Pascha? 
 
Lees daarna Johannes 8:31-36. Veel Joden die het Pascha vieren begrijpen niet dat ze ook 

gevangen zijn / in oorlog zijn en bevrijd moeten worden.  
1. Welke gevangenschap of oorlog bedoelt de Heere Jezus (vers 34)? 
2. Wie verlost uit deze gevangenschap / Wie bevrijdt van deze oorlog (vers 36)? 
3. Op welke dag heeft de Heere Jezus deze bevrijding gegeven? 
4. Goede Vrijdag is de Bevrijdingsdag van de Kerk. Leg eens uit wat dit betekent!  
5. Welke vragen heb jij over Goede Vrijdag? 
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Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze Bijbelgedeelten te verwerken: 
- Je kunt met elkaar een poster maken rond het thema ‘Bevrijding’ met op de ene helft het 
Pascha en de bevrijding uit Egypte en op de andere helft Goede Vrijdag en de bevrijding uit 
de macht van de dood, de duivel en de hel. Kies of je met tekeningen werkt, met woorden of 
met allebei. 
- Je kunt met elkaar een (verf)tekening maken waarin je het kruis van Golgotha en het bloed 
aan de deurposten met Pascha in elkaar over laat vloeien.  
- Je kunt ook deze kleurplaat kleuren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe5-kleuren/ 
- Je kunt met elkaar stenen verven of kleuren met stiften. Verf/kleur op de ene steen Pascha 
uit het Oude Testament en op de andere steen Goede Vrijdag uit het Nieuwe Testament. Leg 
de stenen naast elkaar en leg er een rood lint tussen. Als je ook de 
gezinsmomenten/objectlessen van de andere Bijbelse feesten houdt, kun je dit aanvullen). 
- Je kunt met elkaar een Bijbeltekst leren. Bijvoorbeeld Johannes 8 vers 36 of 1 Korinthe 5 
vers 7b. Leerondersteuning vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes836-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe57b-leren/ 
- Je kunt met elkaar Bijbelliederen over het lijden van de Heere Jezus zingen. Bijvoorbeeld: 
‘Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten – In deze zee verzinken mijn gedachten – O 
liefde die om zondaars te bevrijden – Zo zwaar wou lijden’. Zijn er meer Paasliederen waarin 
je over ‘bevrijding’ hoort? Let daarop tijdens het zingen. 

 

   
 

Besluiten  
Ga na of de kinderen begrijpen waarom Pascha een Bevrijdingsdag voor de Israëlieten was. 
Ga na of de kinderen begrijpen waarom Goede Vrijdag de Bevrijdingsdag van de Kerk is. 
Zing ter afsluiting een Psalmvers over bevrijding, bijvoorbeeld Psalm 124 vers 4 of Psalm 68 
vers 1, 4 of 11. Er is ook een Bijbellied gemaakt ‘Van Paasfeest naar Pinksterfeest’ waarin de 
lijnen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament terug te horen zijn. Ook dit lied 

kun je met elkaar zingen of leren. 
 

Extra 
Meer leren over de rode draad van de Bijbelse feesten? 

Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl ook: 

- een gezinsmoment/objectles over het Eerstelingenfeest & Paasfeest 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerstelingenfeest-paasfeest/ 

- een gezinsmoment/objectles over het Wekenfeest & Pinksterfeest  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/wekenfeest-pinksterfeest/ 

- een gezinsmoment/objectles over het tellen van 50 dagen van Paasfeest naar Pinksterfeest 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-vijftig-dagen/ 
- een Bijbelrooster met verwerkingssuggesties voor de 50 dagen van Pasen naar Pinksteren 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/van-pasen-naar-pinksteren-tel-tot-50/  
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