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VOOR A F

Geachte ouder(s) en verzorger(s),

In de komende twee weken leven we toe naar Pasen. 
Maar, op onze scholen kunnen we er niet samen over praten en zingen, 
we kunnen niet naar de kerk op zondag om samen te bidden, vrienden 
te ontmoeten en te luisteren naar verhalen in de kindernevendienst. 

Daarom hebben we voor de komende twee weken korte stukjes voor 
u en uw kinderen verzameld. Deze stukjes heb ik herschreven vanuit 
een Bijbels dagboek voor kinderen wat ik geschreven heb in 2004 en 
uitgegeven is destijds bij Callenbach (dagBoek!, bijbels dagboek voor 
kinderen). Bij elk stukje wordt ook een gedeelte uit de Bijbel genoemd, 
wat u samen met uw kinderen er bij kunt lezen.

Als handreiking om de komende twee weken met uw kinderen over 
te spreken en samen te lezen op weg naar Pasen. Ik hoop dat het een 
vruchtbare en goede aanvulling mag zijn in deze bijzondere dagen.

Met een hartelijke groet, 

Arend Eilander, 
voorzitter college van bestuur Vivente (en schrijver van dagBoek!)
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Samen vieren

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt, 

en dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt.

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn, 

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.

Wij willen samen delen, met kind’ren klein en groot, 

en net als Jezus geven aan and’ren in nood. 

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn, 

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.

Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan, 

en steeds opnieuw vergeven, wie ons heeft pijn gedaan.

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn, 

omdat wij kind’ren van de Vader zijn.

Uit: Opwekking voor kinderen 2,17



29 MAART

Wat een verschil!

Marcus 14:7-11

Je zult goed moeten zoeken in de bijbel, maar waarschijnlijk vind je niet 
zo snel een gedeelte waar zo duidelijk een tegenstelling tussen mensen 
naar voren komt.

Eerst zie je in het gedeelte van vandaag Maria die met haar liefde voor 
Jezus een goede daad verricht. Heel haar hart wil ze Hem geven. En dat 
onderstreept ze door haar daden. Geld is voor haar niet belangrijk. De 
liefde voor Jezus wel. 

Als tweede zien we vandaag Judas. Hij is teleurgesteld in Jezus en als 
hij ziet dat Jezus niet de koning is die hij had verwacht, gaat hij op weg 
naar de overpriesters.
In Jeruzalem vindt Judas de overpriesters en hij spreekt af dat Hij 
Jezus aan hen zal uitleveren. Wat zijn ze blij. Eindelijk zullen ze Jezus 
gevangen kunnen nemen. Ze geven Judas er geld voor.

Twee mensen. Maria en Judas. Allebei heel dicht bij Jezus.
Maar wat een verschil!

Lezen: Marcus 14:7-11



30 MAART

Wie is het?

Marcus 14:17-21

Ken je het spelletje ‘Wie is het?’
Je moet dan door middel van allerlei vragen erachter te zien te komen 
welke persoon op het kaartje van je tegenstander staat. “Is het een 
man? Heeft hij een bril op? Heeft hij bruin haar? Heeft hij blauwe ogen? 
Is het….?
Het gaat erom dat je met zo min mogelijk vragen het antwoord raadt.

Als Jezus aan de twaalf discipelen vertelt dat één van de twaalf hem 
verraden zal, zijn de discipelen in de war en bedroefd.
“Hoe kan dat nou, wie zal dat zijn?” denken ze. En de één na de ander 
vraagt Jezus: “Ben ik het?”. Aan die vragen kun je zien dat de discipelen 
werkelijk geen idee hadden wie Jezus verraden zou. 
Dat willen ze eigenlijk wel heel graag weten, maar Jezus geeft hun geen 
direct antwoord. Wel vertelt Hij dat het iemand is die ook met hen aan 
tafel zit en met hen eet.
Dat kan dus. Zo dicht bij Jezus zijn en Hem toch verraden.

Lezen: Marcus 14:17-21



31 MAART

Dat zal niet gebeuren!

Marcus 14:27-31

Je hebt kinderen die altijd vooraan in de rij staan, die altijd het eerste 
wat willen zeggen of vaak de belangrijkste plaats willen innemen. Zo 
iemand noemen we een ‘haantje de voorste’.

Als we de discipelen horen spreken in het bijbelstukje van vandaag, lijkt 
het wel of Petrus ook zo iemand is. Heel vaak voert hij als eerste het 
woord of handelt hij als eerste.
Als Jezus na het Avondmaal vertelt dat alle discipelen Hem in de 
komende nacht zullen verlaten, roept Petrus als eerste wat. “Ook al 
zullen ze zich allemaal aan u ergeren, dat zal bij mij niet gebeuren” zegt 
Petrus.
Maar dan blijkt dat Petrus zichzelf niet goed kent. Jezus geeft hem een 
waarschuwing en vertelt aan Petrus dat hij, voordat de haan twee keer 
gekraaid heeft, zelfs driemaal zal zeggen dat hij Jezus niet kent. 

Petrus kan dat niet begrijpen. En ook de andere discipelen zeggen 
dat ze Jezus zeker niet in de steek zullen laten. Dat beloven ze vast en 
zeker.

Weet jij al hoe het verder gaat?

Lezen Marcus 14:27-31



1 APRIL

Uw wil geschiede

Marcus 14:32-36

Als Jezus met de discipelen de zaal in Jeruzalem heeft verlaten, lopen 
ze naar de tuin van Getsémane. In deze tuin op de Olijfberg groeien 
olijfbomen en daar gaat Jezus bidden.

Het is opvallend dat we heel vaak kunnen lezen in de bijbel dat Jezus 
alleen ging bidden. Maar nu, op de Olijfberg, in deze moeilijke tijd 
waar het lijden en sterven voor Jezus zo dichtbij is, vraagt Hij aan de 
discipelen of ze met Hem mee willen bidden.
Jezus vraagt aan Petrus, Jakobus en Johannes of ze een eindje met Hem 
mee de tuin in willen gaan om met Hem te zijn. “Blijf hier en blijf wakker 
met mij”, zegt Jezus.

Dan gaat Jezus bidden tot Zijn Vader. Bidden en vagen of het vreselijke 
lijden dat Hem te wachten te staat, voorbij zal kunnen gaan. Maar, 
niet zoals Jezus wil, maar zoals God het wil, vraagt Hij. Zo moet het 
gebeuren. En daarom bidt Hij “Niet Mijn, maar Uw wil geschiede”. 

Wat een voorbeeld geeft Jezus. Op de meest moeilijke momenten in het 
leven zeggen: “Uw wil geschiede”. 

Lezen Marcus 14:32-36



2 APRIL

Het is genoeg!

Marcus 14:37-42

Het is maar moeilijk voor te stellen wat het lijden voor Jezus in de tuin 
van Getsémane heeft betekend. Drie keer gaat Jezus de tuin in om te 
bidden en drie keer vallen ook de discipelen in slaap. Tot drie keer toe 
blijkt dat ze niet wakker kunnen blijven. 
Als Jezus voor de derde keer bij de discipelen komt, is het zwaarste 
lijden voor Hem voorbij. De discipelen kunnen Hem niet helpen en 
Jezus zal Zijn lijden alleen moeten dragen.
“Het is genoeg” zegt Jezus tegen de discipelen, “De Zoon van de mensen 
zal worden overgeleverd in de hand van de vijanden”. 

In Getsémane heeft Jezus een zware strijd geleverd. Verlaten door Zijn 
vrienden, zijn volgelingen en op een gegeven moment zelfs door Zijn 
Vader. Helemaal alleen was Hij.  
Stel je voor. Helemaal alleen. 
Jij vindt het fijn als je vader of moeder na een lange dag weer thuiskomt 
of dat je je vrienden weer kunt zien. Dat je opa en oma weer een keer 
op bezoek kunnen komen.

Jezus was in de tuin helemaal alleen. Alleen zo kon Hij er voor zorgen, 
dat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Zo zorgde Hij ervoor dat wij 
altijd thuis mogen komen en thuis mogen zijn bij God.
Jezus liefde is zo groot, dat Hij dit voor ons wilde doen. Zijn strijd was 
voor ons genoeg. Dank Hem voor die grote liefde!

Lezen Marcus 14:37-42



3 APRIL

Een kus

Marcus 14:43-46, Psalm 2:11,12

Wanneer geef je elkaar een kus?
Als je aan een ander wilt laten zien dat je van hem of haar houdt. Zo 
kan je vader of je moeder je een dikke kus geven. Of als, en dat is nu 
best moeilijk omdat veel kinderen hun opa of oma niet kunnen zien nu, 
ze wél weer bij jullie op visite mogen komen, ze je vast en zeker wel een 
kus geven. Ik ben blij om je te zien, betekent dat. Ik houd van je. Je bent 
heel speciaal voor mij.

Judas gaf Jezus ook een kus. Iemand heeft dat weleens de meest 
gemene kus genoemd die ooit werd gegeven. Dat was geen kus uit 
liefde, maar een verraderskus. Met die kus verraadt Judas, Jezus en 
lever Hem zo uit aan de overpriesters. 

Vandaag moet je naast het gedeelte uit Marcus ook een stukje lezen uit 
Psalm 2. Daar gaat het ook over een kus.
“Kus de Zoon” staat daar. Daar wordt mee bedoeld dat we ons 
vertrouwen op Jezus mogen stellen. Als we dat doen, zullen we leven. 
Leven tot in eeuwigheid.

En dat kun je ook zingen. Misschien ken je het lied ‘Ik stel mijn 
vertrouwen op de Heer mijn God’ wel. Zing dat maar samen en vergeet 
het nooit.

Lezen Marcus 14:43-46 en Psalm 2: 11,12



4 APRIL

Een eerlijke uitspraak?

Marcus 14:53-65

Weet je wat een rechter doet? Een rechter werkt op een rechtbank en 
probeert door goede vragen te stellen een heel goed te luisteren, uit 
te vinden of een verdachte schuld heeft. Een rechter moet altijd eerlijk 
zijn en volgens de wet handelen. Soms helpen getuigen de rechter. Zij 
kunnen iets vertellen wat een rechter graag wil weten en nodig heeft 
voor een eerlijke uitspraak.

Het is midden in de nacht als Jezus voor de raad van overpriesters, 
ouderlingen en Schriftgeleerden staat. Een soort rechtbank zeg maar. 
En de getuigen mogen komen. Ze vertellen de een na de ander hun 
verhaal, maar geen van die verhalen lijkt op elkaar. Ze vertellen 
eigenlijk allemaal wat anders.

Jezus staat er zwijgend bij. De hogepriester, de rechter, wordt er 
wanhopig van. Al die verschillende verhalen helpen hem niet en 
daarom stelt hij zelf maar de belangrijkste vraag. “Bent U de Zoon van 
God?”, vraagt hij aan Jezus.  “Ik ben het” zegt Jezus. 

Voor de hogepriester is dat genoeg. “Deze man moet sterven”, zegt hij. 
“Hij is schuldig”.

Wat vind jij van deze uitspraak?

Lezen Marcus 14:53-65



5 APRIL

Verdriet doen en goed maken

Marcus 14:66-72

Ben je weleens heel verdrietig geweest? Het zal vast weleens gebeurd 
zijn en je kunt je vast ook wel herinneren waarom dat was. 
Bij verdriet hoort ook vaak pijn. Pijn die je voelt omdat je bijvoorbeeld 
een arm gebroken hebt, maar ook pijn die van binnen zit, die je heel 
verdrietig kan maken.

Vandaag lezen we over Petrus. Petrus is ook in het huis van de 
hogepriester als Jezus wordt ondervraagd. En een aantal keren wordt 
aan Petrus gevraagd of hij ook niet bij Jezus hoort. 
Vergeten is de waarschuwing van Jezus, want tot drie keer toe zegt 
Petrus dat hij Jezus niet kent. Bij de derde keer kraait er een haan en 
wet Petrus het ineens: Ik heb Jezus alleen gelaten, ik heb gezegd dat ik 
Hem niet ken”.
Petrus gaat dan naar buiten en huilt. Wat is hij verdrietig dat hij dit 
heeft gedaan. Wat voelt hij een pijn. Zijn meester in de steek gelaten. 
Hoe kan Petrus dat ooit weer goedmaken?

Daarop zal Petrus nog even moeten wachten. 
Maar vergeet nooit, ook al is er nog zoveel gebeurd, je mag altijd 
terugkomen bij Jezus. Dat geldt ook voor Petrus.

Lezen Marcus 14: 66-72



6 APRIL

Oude profetenwoorden

Marcus 15:1-5, Jesaja 53:6,7

Nadat Jezus door de leden van de Joodse Raad is veroordeeld brengen 
ze hem naar Pilatus. Deze Romeinse Stadhouder ziet Jezus komen 
en begint ook met een ondervraging en net zoals eerder die nacht 
antwoordt Jezus maar één keer op een vraag van Pilatus. Als Pilatus 
vraagt “bent u de koning der Joden?” zegt Jezus “u zegt het”. Wat de 
overpriesters ook aan verdere beschuldigingen tegen Jezus inbrengen, 
Hij zegt verder niets. Op geen enkele beschuldiging geeft Jezus meer 
antwoord. Pilatus is daar erg verbaasd over

Hier zien wat de profeet Jesaja zei toen hij over het lijden en sterven 
van Jezus sprak. Jesaja had geschreven dat Jezus als een lam geofferd 
zou worden en zijn mond niet open zou doen.

Jezus gaat vervullen wat in het Oude Testament al gezegd was door 
Jesaja.
Oude profetenwoorden die waarheid worden. Een bijzonder moment!

Lezen Marcus 15:1-5 en Jesaja 53: 6,7



7 APRIL

Kiezen

Marcus 15:6-15

Als wij vandaag lezen over de keuze die het volk maakt tussen Jezus en 
Barabbas kunnen wij dat maar moeilijk begrijpen.
Hoe kon dat toch zo misgaan? Hoe was het toch mogelijk dat het volk 
in plaats van Jezus, kiest voor een moordenaar? Dat is best lastig te 
begrijpen en zeker omdat wij achteraf weten hoe het verder is gegaan.

We moeten uit het Bijbelgedeelte van vandaag maar één ding goed 
onthouden.  Het is maar een klein verschil of je voor of tegen Jezus 
bent. We moeten elke dag weer kiezen.

Dat herken je misschien wel.  Kiezen.  Voor wie ben je en welke kant 
kies je?  Als er 2 klasgenoten vechten op het schoolplein, voor wie ben 
je dan? Of als je hoort dat anderen roddelen over iemand.  Doe je daar 
aan mee? Zo kun je misschien nog meer voorbeelden geven. 
Je moet elke dag vaak een keuze maken. 

In het Bijbelgedeelte van vandaag zien we dat mensen een bijzondere 
keuze maken. Een keuze die we moeilijk kunnen begrijpen.  
Jezus vraagt aan ons, kies de goede weg.  Volg mij!

Lezen Marcus 15:6-15



8 APRIL

Toeschouwers

Marcus 15:16-20

Het is verschrikkelijk wat we lezen vandaag over het lijden van Jezus.  
Hij die alleen maar goed heeft gedaan, die mensen heeft genezen en 
gered, wordt nu geslagen, bespot en bespuugd.  En nog steeds komt er 
geen woord over de Lippen van Jezus.  Hij houdt vol tot het einde.

Over het Bijbelgedeelte van vandaag zijn veel afbeeldingen gemaakt.  
Misschien ken je er wel een.   Schilderijen en beelden die laten zien hoe 
een doornenkroon op het hoofd van Jezus wordt gezet.  Rembrandt 
heeft dit bijvoorbeeld geschilderd.  In het Rijksmuseum in Amsterdam 
hangt een afbeelding een prent daarvan. Het zijn vaak verdrietige en 
droevige schilderijen.

Er is een schilder die het verhaal heel goed heeft begrepen. Hij schildert 
Jezus zoals we in het gedeelte van vandaag lezen. Als je het schilderij 
zou zien zou je zien dat de blik van Jezus de toeschouwer aan kijkt. Het 
is alsof de schilder wil zeggen: dit doet Jezus voor ons.  

Met kerst zingen we: alzo lief had God de Wereld.

Vandaag lezen we wat dat betekent.

Lezen Marcus 15:16-20



9 APRIL

Stil worden

Marcus 15:21-28

Jezus wordt naar Golgotha gebracht om gekruisigd te worden.  De 
kruisiging was een wrede, pijnlijke straf waarbij de veroordeelde tussen 
hemel en aarde aan een kruis werd gehangen en zo stierf. 

Boven het kruis van Jezus komt de beschuldiging te staan. “Koning van 
Joden” staat op een bord boven het kruis. Naast Jezus worden nog twee 
kruisen opgericht, beide voor een moordenaar die tot de doodstraf 
veroordeeld is.  
‘s Morgens om 9 uur worden de kruisen opgericht en begint het laatste 
deel van Jezus’ lijden op aarde.

Eigenlijk moet je bij het Bijbelgedeelte van vandaag heel stil worden.  
Stil om te overdenken wat Jezus op Golgotha heeft volbracht.  

Neem daar de tijd maar voor.

Lezen Marcus 15:21-28



10 APRIL

Goede vrijdag!

Marcus 15:29-38

Zelfs op het laatst kunnen de spotters de tegenstanders van Jezus hun 
mond nog niet houden.  Ze roepen hem toe: “Als u anderen verlost 
hebt, red dan ook uzelf van het kruis. Weer andere spotten met hem 
als koning van de Joden.

Maar het wordt stil op die vrijdag op Golgotha.  Om twaalf uur in de 
middag wordt het duister.  Midden op de dag wordt het donker en de 
spotters houden hun mond.  Nu is Jezus helemaal alleen.

De vrouwen en de discipelen staan op een afstand en kunnen hem niet 
helpen. Zijn Vader in de hemel is op een afstand en lijkt er niet bij te 
zijn. Tussen hemel en aarde in strijdt Jezus zijn laatste eenzame strijd. 

En dan om drie uur in de middag, als Jezus uitroept, “Mijn god, mijn 
God waarom hebt u mij verlaten?”, keert het licht terug.  Het lijden 
is voorbij en het werk van Jezus is volbracht.  Op datzelfde moment 
scheurt het gordijn in de tempel en is de weg naar God weer open.  
Open door het werk van Jezus.

Zo wordt die vrijdag toch een Goede Vrijdag!

Lezen Marcus 15: 29-38



11 APRIL

Over en uit

Marcus 15:42-47

Nu lijkt alles over en uit. 

Jezus is gestorven en wordt door Jozef van Arimathea en een aantal 
anderen van het kruis gehaald.  Zij begraven hem in een rotsgraf in de 
tuin van deze Jozef.  Er wordt een mooi kleed gekocht en daar wikkelen 
ze het lichaam van Jezus in. Daarna wordt het graf afgesloten met een 
grote ronde steen zodat niemand erin of uit kan.  

Jezus. Dood en begraven. Precies zoals Hij gezegd en voorspeld had 
aan zijn volgelingen.

Maar aan die woorden van Jezus, denken zijn volgelingen nu niet. 
Jozef niet, de discipelen niet en ook de vrouwen die meegegaan zijn 
naar het graf niet.  Hun verdriet is te groot om zich Jezus’ woorden te 
herinneren.

Zo kunnen er soms omstandigheden zijn, waardoor wij vergeten wat 
God aan ons beloofd heeft.  
Dan lijken zijn woorden over en uit.  
Dan lijkt het of je op een dood spoor zit.

Uit de geschiedenis van vandaag kun je leren dat God op een 
onverwachte manier daar verandering in kan brengen.

Lezen Marcus 15:42-47



12 APRIL

Een nieuw begin

Marcus 16:1-8

In de week die aan het sterven van Jezus voorafging, hadden de 
mensen laten zien wat zij konden. Jezus werd gevangengenomen, 
onschuldig veroordeeld en gedood.

Nu, op de eerste dag van de nieuwe week, laat God zien wat hij kan. 
Hij wekt Jezus op uit de dood. Daarmee overwint Jezus de macht van 
de dood en is er door Hem uitzicht op een nieuw en eeuwig leven.

Het is als met de schepping. Toen sprak God één woord en het licht 
was er.  
Nu spreekt God opnieuw en er is opnieuw een nieuw begin. 
Het nieuwe leven begint met de opstanding van Jezus.

Dat is een geweldig uitzicht.  
In wat voor verdrietige of nare situatie mensen ook kunnen zitten, 
er is altijd uitzicht op een nieuw begin.  
Dat leert Pasen ons!

Een nieuw begin door de opstanding van Jezus uit de dood.

Lezen Marcus 16:1-8


