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Hallo allemaal,  
 
Vandaag kijken we al een beetje vooruit naar komende week, waarin we denken aan het lijden en 
sterven van Jezus. Het onderwerp van deze brief is dus eigenlijk niet zo heel leuk, maar het hoort wel 
bij deze tijd van het jaar, zo vlak voor Pasen.  
Vandaag mag je het zesde plaatje op de poster openmaken.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen werd Jezus gevangengenomen 
en vastgebonden.  
De Romeinse officier  en zijn 
soldaten, en de dienaren van de  
Joodse leiders namen hem mee. 
Johannes 12:18 
 

Bible basics 28-3 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-DTGfIF8hBo


 

Jezus wordt gevangengenomen.  

Johannes 18: 1-14 

 

Het is de dag voor het Paasfeest begint. Jezus en zijn vrienden hebben vanavond 

samen gegeten en gepraat. Jezus weet dat het niet lang meer zal duren voor hij 

gevangengenomen zal worden. Daarom heeft Hij zijn vrienden tijdens het eten alles verteld wat ze 

moeten weten wanneer Hij niet meer bij hen is.  

Na het eten zijn ze naar buiten gegaan voor een wandeling. Het is al heel laat. Het is donker. Het is 

stil. Zelfs de vogels slapen al.  

Ze wandelen door een boomgaard, een eindje uit de buurt van Jeruzalem. Het is een rustige plek, 

waar ze wel vaker komen. Jezus is stil. Ook zijn vrienden praten niet. Ze denken na over alles wat 

Jezus tegen hen gezegd heeft. Hé, wat is er aan de hand? In de verte klinken stemmen, die steeds 

harder worden. Er komen mensen aan. Je hoort het aan de bonkende voetstappen. Je ziet het aan de 

lichtjes, die tussen de bomen door flikkeren.  

Wie zijn die mensen? Wat komen ze hier doen? Wacht even – het zijn soldaten en knechten van de 

priesters uit de tempel. Ze hebben zwaarden bij zich en stokken, en ze hebben fakkels en lantaarns 

om alles beter te kunnen zien in het donker.  

En Jezus’ vriend Judas is er ook bij. Hij loopt zelfs voorop. Hij doet net of hij bij de soldaten hoort, in 

plaats van bij Jezus. Hij wijst ze de weg. ‘Hierheen,’ zegt Judas. ‘Dit is de plek waar Hij altijd naartoe 

gaat.’ De vrienden van Jezus schrikken vreselijk van de soldaten. Maar Jezus lijkt niet bang te zijn. Hij 

rent niet weg. Hij verstopt zich niet. Hij loopt op de soldaten af. ‘Wie zoeken jullie?’ vraagt Hij. 

‘Jezus!’ roept een soldaat die nog maar een paar tanden heeft. ‘We zoeken Jezus.’ ‘Die man uit 

Nazaret,’ zegt een andere soldaat, en hij spuugt op de grond. Jezus spreidt zijn armen. ‘Ik ben het,’ 

zegt Hij.  

De soldaten schrikken. Ze doen snel een paar stappen achteruit. Ze vallen op de grond.  

Als ze weer overeind zijn gekrabbeld, staat Jezus nog gewoon op dezelfde plek te wachten, alsof er 

niets gebeurd is. Hij ziet er helemaal niet bang uit. ‘Wie zoeken jullie?’ vraagt Hij nog een keer.  

Eén van de soldaten stapt naar voren. Hij schraapt zijn keel. ‘Wij zoeken Jezus uit Nazaret,’ zegt hij. 

‘Dat ben Ik,’ zegt Jezus. ‘Dat vertelde Ik jullie zonet al. Als jullie Mij zoeken, laat mijn vrienden dan 

gaan.’  

Op dat moment springt Petrus naar voren. Hij heeft een zwaard in zijn hand. Hij heeft het toch 

gezegd? Hij heeft gezegd dat hij voor Jezus wilde vechten. Dat hij zijn leven voor Jezus over had. En 

dat meende hij. Je bent pas een echte vriend als je je leven voor iemand geeft, zei Jezus vanavond, en 

dat gaat Petrus doen. Hij weet best dat de soldaten met veel meer zijn en dat ze veel sterker zijn. Hij 

kan dit nooit winnen. Maar hij laat Jezus niet zomaar gevangennemen. Jezus is zijn vriend. Petrus 

rent op de soldaten af en slaat om zich heen. Hij kan niet precies zien wie hij raakt, maar ineens 

hoort hij een man schreeuwen van de pijn.  

Het is Malchus, de knecht van de belangrijkste priester. Hij zit geknield op de grond en houdt zijn 

hand tegen zijn hoofd. ‘Mijn oor,’ kreunt hij. ‘Mijn oor is eraf. Die vent heeft mijn oor eraf geslagen!’ 

Petrus wil doorvechten. Hij wil die soldaten allemaal wegjagen. Maar dan hoort hij de stem van 

Jezus. ‘Stop,’ zegt Jezus. ‘Petrus, doe dat zwaard weg. Je moet niet vechten. Mijn Vader wil dat dit 

gebeurt. En Ik doe wat mijn Vader wil.’  

Petrus zucht. Hij laat zijn zwaard zakken. De soldaten stappen naar voren en grijpen Jezus bij zijn 

armen. Ze binden zijn armen achter zijn rug vast met touwen, zodat Hij niet kan ontsnappen. ‘Mee 



komen, jij,’ zeggen ze streng. ‘Naar Jeruzalem. Naar het huis van de hogepriester. Die moet maar 

zeggen wat er met jou moet gebeuren.’  

Daar gaan ze. De soldaten, de knechten van de priesters, Judas. En Jezus, die met touwen is 

vastgebonden. Naar het huis van de hogepriester. Maar de hogepriester vindt dat Jezus moet 

sterven! Dat heeft hij een poosje geleden al gezegd. ‘Het is het beste voor iedereen als die man 

sterft,’ zei hij toen. Hoe gaat dit aflopen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Passion4kids 

Elk jaar is de Passion op televisie. In Zwijndrecht is er een 

Passion4Kids die wordt uitgevoerd door kinderen van  

basisscholen. Klik hier voor het verhaal van vandaag uit de  

Passiion4Kids van 2019. 

 

Ook dit jaar is er een Passion4Kids. Op woensdag 31 maart om 

19.00 uur kun je de uitvoering van de Passion4Kids bekijken op het YouTubekanaal van PIT 

kinderopvang & onderwijs. Daarin zie je wat er met Jezus gebeurt voordat het Pasen wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6e couplet Projectlied 

‘Ik ben het’ Wanneer de soldaten zeggen dat ze op zoek zijn naar Jezus 
uit Nazaret, zegt Jezus ‘Ik ben het.’ Dat lijkt niet zo bijzonder, maar dat 
is het wel! Allereerst omdat het laat zien dat Jezus zich niet verstopt: Hij 
gaat vrijwillig met de soldaten mee. Maar ook omdat het lijkt op een 
tekst uit een ander bijbelboek: Exodus 3:14-15. In die tekst spreekt God 
vanuit een doornstruik met Mozes. Hij zegt dan ‘Ik ben degene die er 
altijd is’ ofwel ‘Ik ben er altijd’. In het Grieks zijn dat dezelfde woorden 
als de woorden die Jezus nu zegt. Jezus laat daarmee zien dat Hij en 
God de Vader bij elkaar horen. Blijkbaar merken de soldaten dat ook, 
want ze schrikken zo dat ze op de grond vallen! 

https://www.youtube.com/watch?v=RdHWnat3zUo
https://www.youtube.com/channel/UCNj0ADeNGNOzC-PhELYrfKg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNj0ADeNGNOzC-PhELYrfKg/featured
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/12/Achter-U-aan-6.mp3


 

 

 

Petrus neemt het voor Jezus op en trekt zo snel hij kan zijn zwaard. Geen soldaat was voorbereid op 

wat Petrus ging doen. Het was al gebeurd voor ze zelf konden reageren. In het volgende proefje test 

je jouw eigen reactievermogen 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

• Hoeveel bomen zie je in de tuin?  
• Weet jij of Jezus ’s ochtends, ’s middags of ’s 
avonds gevangen wordt genomen?  
• Hoeveel fakkels en lantaarns tel je?  
• Wat hebben de soldaten nog meer bij zich?  
• Zie jij Judas, de leerling van Jezus? • Waar staat 
Petrus met zijn zwaard?  
• Zoek drie soldaten die op de grond gevallen zijn.  
• Waarmee zijn de handen van Jezus 
vastgebonden?  
• Zoek vier leerlingen van Jezus die zich verstopt 
hebben 



Wij zijn benieuwd wat jij van de Kinderzondagsbrief vindt. Daarom 

hebben we een vragenlijst gemaakt. Zou je deze willen invullen? Klik 

hier voor de vragenlijst. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week is het Pasen! 

Oplossing puzzel: Mijn vader wil dat ik mijn lijden draag en ik doe wat hij wil (Johannes 18:11b) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXsg-YvvosRsl72mSZoiF5gIn4-zB5xCHTV-QNauyMicGwlg/viewform

