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Als iemand 
achter Mij aan wil komen, 

moet hij zichzelf verloochenen, 
zijn kruis elke dag opnemen 

en Mij volgen.
naar Lukas 9:23naar Lukas 9:23



In alle lijdensweken vindt u:
» Uitleg bij de Bijbeltekst
» Een albumopdracht
» Bijbelleesrooster met verdiepingsvragen
  (Dit geldt niet voor lijdensweek 7. Deze laatste week start de ‘Goede Week’ 

met een uitgebreider Bijbelleesrooster en iedere dag een albumopdracht)
» DIY voor een gezinsmoment
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Samen op weg naar het kruis

Voor	u	ligt	een	prachtig	pakket	om	samen	met	jullie	gezin	of	zelf	als	
volwassene	mee	aan	de	slag	te	gaan	deze	lijdensweken.*	De	tekst	op	
de	vorige	pagina	is	de	overkoepelende	Bijbeltekst	die	passend	is	bij	de	
komende	weken.	Samen	gaan	we	op	weg	naar	het	kruis,	achter	Jezus	aan.	
We	richten	ons	op	het	kruis(dragen)	van	de	Heere	Jezus,	maar	ook	op	
wat	dat	voor	onszelf	betekent.	Daarbij	staat	de	geschiedenis	van	de	rijke	
jongeling	centraal.	In	deze	geschiedenis	blijkt	wat	het	echte	kruisdragen	
inhoudt.	Het	is	alles	van	jezelf	verliezen,	om	Hem	alleen	over	te	houden	en	
te	volgen.	Dat	brengt	strijd	en	verdrukking	met	zich	mee.	Maar	wie	volhardt	
tot	het	einde,	zal	zalig	worden,	zegt	de	Heere	Jezus.

Het lege verzamelalbum is de basis van dit pakket. Jullie werken samen in 
één album, of wanneer u er meerdere heeft besteld**, ieder in een eigen 
album. Dit gaan jullie in de komende weken persoonlijk vullen. De lege 
pagina’s van het album kunnen heel eenvoudig onder meerdere personen 
worden verdeeld. Zo kunnen jullie met meerderen tegelijk aan hetzelfde 
deelonderwerp werken. 
Voor iedere lijdensweek is er een themakaart. Deze kaart kunt u de 
betreffende week in de houten kaartenhouder uit dit pakket op een 
zichtbare plaats neerzetten. Dat geeft u gelijk de gelegenheid deze tekst 
met elkaar uit het hoofd te leren. Op de achterzijde van deze kaart vindt 
u de verwijzingen naar de bijbehorende onderdelen van deze week, die 
verder worden uitgewerkt in deze handleiding. Hierin staat per week een 
stukje uitleg bij de tekst, die u kunt gebruiken bij het gezinsmoment van de 
betreffende lijdenszondag, of een andere dag in die week. Verder hoort er bij 
dat gezinsmoment een DIY met een uitgebreide uitleg en een albumopdracht. 
Als laatste vindt u voor de rest van die week een Bijbelleesrooster met 
verwerkingsvragen, om zo heel de week met dit thema bezig te zijn. 
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U kunt ervoor kiezen deze doordeweekse momenten niet vast te leggen in 
het album, of voor heel de week één pagina te gebruiken. Deelt u het boek 
met het gezin, dan kunt u er ook voor kiezen meerdere pagina’s voor alle 
gezinsleden te gebruiken bij iedere lijdenszondag. Het is steeds mogelijk de 
voor- en achterkant te gebruiken, of alleen de voorkant van de pagina’s. Kijk 
vooral wat bij u en uw gezinssamenstelling past. Het kan geheel naar eigen 
invulling gebruikt en ingevuld worden! Wij geven een handreiking, maar u 
zorgt ervoor dat het een persoonlijk album wordt en praktisch in gebruik. U 
kunt jongere kinderen bijvoorbeeld de schrijfopdrachten soms beter laten 
tekenen of bij moeilijkere opdrachten oudere kinderen de jongeren laten 
helpen. De prachtige themastickers die bij het pakket zitten, zorgen voor 
verdere aankleding van het album.

Doordat het album losse ringen heeft, kunt u later de weekkaarten heel 
eenvoudig invoegen door twee gaatjes te maken met een perforator. Verdere 
materialen die nodig zijn bij de zeven DIY’s vindt u in dit pakket bijgevoegd. 

We hopen dat u, net als de woorden in Hebreeën 12 vers 2, met dit 
vooruitzicht het album mag vullen: ‘terwijl wij het oog gericht houden op 
Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde 
die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande 
veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God’. 

Laten we dan ons kruis op ons nemen en Hem navolgen!
We wensen u en uw gezin Gods zegen toe in de lijdenstijd en met de 
paasdagen.

Evangeliestek

*  De primaire doelgroep is kinderen/gezinnen maar dit pakket is ook prima geschikt voor 
volwassenen met/zonder gezin.

**  Er zijn bij aankoop van een compleet pakket extra boekensets bij te bestellen. Dit geldt 
ook voor kijkdoosplaten, zie hiervoor het kopje ‘kijkdoosplaat’
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Aftelposter ‘Samen	op	weg	naar	het	kruis’
In het pakket treft  u naast het verzamelalbum, 
de sti ckers en de materialen voor de DIY’s ook 
een aft elposter aan, met bijbehorend sti ckervel 
met kleine cirkels. Zo willen we voor het hele 
gezin visueel maken dat we ‘op weg zijn naar 
het kruis’. We tellen de dagen af in de lijdensti jd 
op weg naar het kruis, of naar Goede Vrijdag. Te 
beginnen op de eerste lijdenszondag. Plak iedere 
dag een paar voetstapjes af met de sti cker in de 
kleur van de achtergrond. Let op, begin bij de 
voetstapjes het verst bij het kruis vandaan. Zo is 
ook de best lange periode van de lijdensti jd voor 
kinderen goed te overzien.

Kijkdoosplaat ‘Op	weg	naar	het	kruis’
Verder treft  u in dit pakket nog een kijkdoosplaat aan. 
Op de fl appen van deze plaat vindt u het paasverhaal, 
eenvoudig geschreven met het oog op evangelisati e. 
Binnenin ziet u kijkdoosplaatjes en een achtergrond 
met een bijbehorend stappenplan. U kunt deze 
kijkdoos als gezin zelf maken op een gewenst moment 
of op een van de paasdagen.* Ook kunt u er voor kiezen 
deze plaat uit te delen aan iemand in uw omgeving die 
weinig of geen kennis heeft  van de Bijbel en de Heere 
Jezus Christus.

* Deze plaat is ook extra bij te bestellen in de webshop van evangeliestek.nl  
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Lijdenszondag 1 
  Lezen    Psalm 62 en Markus 14 : 32 - 38  

Gods	spreken	in	de	stilte
De lijdensweken zijn weer aangebroken. Een tijd van stil worden en van 
stilstaan bij de lijdensweg die de Heere Jezus gaat. Wij vinden stil zijn niet 
echt makkelijk. Om te beginnen moet je de stilte vaak al opzoeken. Daar 
moet je voor in actie komen. En als het om je heen dan stil geworden is, kan 
soms je hoofd toch nog vol zitten. Het valt niet mee om echt even helemaal 
stil te vallen en stil te zijn. Als je stil wordt voor God betekent dat, dat je 
knielt voor Hem. Dat je alles in gebed neerlegt bij Hem en zeker mag weten: 
Hij houdt alles in Zijn hand. Ik laat het aan Hem over. Zoals het ook zo mooi 
staat in psalm 62: Zeker, mijn ziel is stil tot God, van Hem is mijn heil en mijn 
verwachting. Je mag op Hem vertrouwen, zelfs in je diepste nood. Zoals ook 
de Heere Jezus stil wordt voor God en het aan Hem overlaat. In de hof van 
Gethsemané legt Hij alles in de handen van Zijn Vader en zegt Hij: ‘Uw wil 
geschiede’. Hij wilde dat zware lijden dragen in onze plaats. Als je dat tot je 
door laat dringen, zou je daar dan niet stil van worden?   

Albumopdracht
De Heere Jezus gaf ons Zelf een voorbeeld van hoe we tot Hem in gebed 
mogen gaan. In het ‘Onze Vader’ leert Hij ons waar we voor mogen bidden 
en danken. We gaan die dingen met elkaar opschrijven en proberen te 
onthouden door middel van deze gebedshand. Trek je hand over op een lege 
pagina. Schrijf in de vingers de volgende punten: God loven – God danken – 
God vragen om vergeving- bidden voor andere mensen – bidden voor jezelf. 
Probeer met elkaar deze gebedshand te gebruiken wanneer je stil wordt voor 
God en tot Hem bidt. 
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Bijbelleesrooster	week	1:	‘Stilte’
1. Exodus	14	:	10	-	17
 Vraag:  Wat betekent het dat de Israëlieten stil moeten zijn?
2. Jesaja	26	:	12	-	17
  Vraag: In vers 16 gaat het over een stil gebed, eigenlijk een stille 

mompeling tot God, waarin je je moeilijkheden aan Hem voorlegt. Heb jij 
ook weleens van die stille gebeden en wanneer vooral?

3. Klaagliederen	3	:	21	-	33
  Vraag: Hier gaat het over stil zijn als de Heere je tegenslag laat overkomen, 

omdat Hij weet wat het beste voor je is. Hoe kunnen moeilijke momenten 
in je leven tóch tot zegen zijn?

4.  Jesaja	53	:	4	-	7	en	Mattheüs	27	:	11	-	14
  Vraag: Wat zegt het jou dat Jezus stil bleef als een lam, terwijl Hij zo zwaar 

moest lijden?
5.  1	Timotheüs	2	:	1	-	6
  Vraag: Wat betekent dat hier: een stil leven leiden? Hoe krijg je dat stille 

leven?
6.  Openbaring	8	:	1	-	6	en	Openbaring	11	:	15	-	19
  Opdracht: In de hemel is er een half uur stilte voordat het oordeel van God 

komt over de aarde. De adem wordt ingehouden en vol spanning wordt 
afgewacht wat er zal gebeuren na het aanblazen van de zevende bazuin. 
De duivel zal voorgoed worden verslagen en Gods kinderen zullen voor 
eeuwig bij Hem mogen zijn. Daar zal voor altijd hun lofzang klinken. Zing 
psalm 65:1.

DIY	week	1	voor	een	gezinsmoment:	‘Dankbaarheidsslinger’

  Nodig    Stof, binddraad (of eigen lint/touw), schaar, pen of stift  

‘Stil worden’ betekent ook groter van God gaan denken en kleiner van 
jezelf. Dat kun je onder andere doen door stil te staan bij wat je, iedere dag 
opnieuw, uit Zijn hand ontvangt. Dan kun je soms niet dankbaar zijn vóór 
alles wat je meemaakt, maar je kunt wel leren dankbaar te zijn ín alles wat je 
meemaakt. Door steeds weer op Hem te zien. Deze DIY helpt jullie om heel 
concreet punten waar je dankbaar voor kunt en mag zijn, op te schrijven. 
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Hang de slinger op een zichtbare plaats in huis 
op, zodat je er steeds weer aan herinnerd wordt. 

Doen
»  Knip de stof uit het pakket in de breedte tot 

stroken van 2-3 cm. Ze zijn nu rond de 24 cm 
lang.

»  Schrijf aan een of twee uiteinden een punt 
waar je dankbaar voor bent. Je kunt in een 
keer veel dankbaarheidspunten maken, of 
ervoor kiezen deze slinger de komende ti jd 
aan te vullen.

»  Knip de gewenste lengte van het binddraad 
of touw af. (Wanneer je een langere slinger wilt 
maken gebruik dan liever geen binddraad, omdat 
deze ook nog nodig is voor DIY 4 en DIY 5.)

»  Knoop de stroken steeds in het midden vast aan 
je binddraad of touw. Laat tussen twee stroken 
steeds een stukje leeg. 

»  Geef de slinger een mooie zichtbare plaats in 
huis.

Extra
Liever meer kleur in je slinger? Deze stof leent zich er uitstekend voor om 
te verven. Gebruik bijvoorbeeld sterke thee of koffi  e voor bruin, kerrie of 
kurkuma voor geel, bietensap voor roze/paars. Door meer of minder water 
aan je kleurstof toe te voegen kun je variëren in de donkerheid van je kleur 
(warm water verft  het makkelijkst. Gebruik bijvoorbeeld een vork om alle 
stroken onder water te duwen).
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Lijdenszondag 2
  Lezen    Markus 10 : 21b en 2 Korinthe 9 : 6 - 15  

Houden	of	weggeven
Tijdens de komende weken staan we sti l bij de rijke jongeman, die bij de 
Heere Jezus komt. Hij denkt dat hij alles heeft  gedaan om behouden te 
kunnen worden. Toch zegt de Heere Jezus tegen hem dat hij één ding mist. 
Wat ontbreekt er dan bij hem? Hij heeft  toch alle geboden keurig gehouden? 
Maar de Heere Jezus ziet dieper. Hij ziet dat de jongeman God niet boven 
alles liefh eeft . Hij is meer gehecht aan alles wat hij bezit. Daarom stelt 
Jezus hem op de proef. Hij zegt: Verkoop alles wat je hebt en geef het aan 
de armen. Nu zal uit zijn reacti e blijken of hij echt alles op wil geven om de 
Heere Jezus te volgen. Als je veel mooie spulletjes hebt, kun je daar heel 
blij mee zijn. Soms kunnen ze je ook afl eiden van de Heere. De Heere Jezus 
wil graag dat je Hem volgt, dat Hij de belangrijkste is in je leven. Delen of 
weggeven van wat je hebt is heel goed. Dat is naastenliefde. Je geeft  om 
mensen om je heen. Maar belangrijker is dat je God liefh ebt. Hij gaf het liefste 
bezit dat Hij had, Zijn eigen Zoon. En dat voor vijanden. Voor mensen die 
Hem zouden verwerpen en kruisigen. Maar zo wil Hij jou te redden. Het is het 
grootste geschenk dat je ooit kunt krijgen. Of, zoals we het in de Bijbel lazen: 
het is Zijn onuitsprekelijke gave!

Albumopdracht
Schrijf allerlei spullen op die je hebt of teken ze op je lege 
pagina. Zet er ook het kruis bij. Welke spullen zou je best 
weg kunnen geven? Zet daar een groene streep onder. 
En welke wil je heel graag houden? Onderstreep die met 
blauw. Probeer van alle spullen eens op te schrijven in 
euro's hoeveel het waard is. En hoeveel is het kruis waard? 
Zet onder het kruis een rode streep. Die staat symbool voor 
het kostbare bloed van de Heere Jezus.
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Bijbelleesrooster	week	2:	‘Houden	of	weggeven’	
1. Lukas	19	:	1	-	10
 Vraag: Waarom wil Zacheüs nu delen van zijn geld en goed?
2. Prediker	5	:	17	-	19
 Vraag: Mag je rijk zijn van de Heere? Hoe kun je je geld goed besteden?
3. Lukas	12	:	13	-	21
  Vraag: Wat gebeurt er als je geld en je spullen het belangrijkst voor je zijn? 

Hoe kun je rijk zijn in God?
4. Marcus	10	:	35	-	45
  Vraag: Je kunt veel willen hebben, of juist veel weggeven van wat je hebt. 

Maar Eén is er Die alles gaf. Kijk nog eens in vers 45. Wat gaf Hij en waarvoor? 
5. Handelingen	2	:	37	–	47
  Vraag: De leden van de eerste christelijke gemeente deelden van hun bezit 

en hielpen de armen. Hoe probeer jij wat voor arme mensen te doen?
6. 1	Korinthe	13	:	1	-	13
  Vraag: In vers 3 lees je dat de liefde belangrijker is dan het 

uitdelen van je spullen aan de armen. Waarom denk je?

DIY	week	2	voor	een	gezinsmoment:	‘Weggeven’

  Nodig    3 vellen A4 cadeaupapier, plakband  

Doen
Bespreek met elkaar wat jij zelf heel concreet aan iemand anders zou kunnen 
geven. Verdeel het cadeaupapier en/of pak er zelf nog cadeaupapier bij. Pak 
deze spullen mooi in. Breng ze op een geschikt moment naar de betreff ende 
persoon of stuur het op. Geven maakt blij! Eventueel kun je ook iets maken 
om aan een ander te geven.

Extra
Wil je meer gestalte geven aan dit onderwerp, dan kun je ook goed een 
krat of doos in huis neerzett en en hier iedere dag een ‘geschenk’ in doen. 
Dit kunnen ongebruikte of weinig gebruikte producten zijn, geknutselde 
spullen, baksels of speelgoed. Bedenk aan het einde van de lijdensweken een 
passende bestemming voor jullie doos of krat en breng deze daar.
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Lijdenszondag 3
  Lezen    Markus 10 : 21b en Mattheüs 6 : 19 - 34  

Een	schat	in	de	hemel
Heb jij dat ook wel eens gedaan, schatzoeken? Je gaat dan op zoek naar 
schatten en probeert er zoveel mogelijk te verzamelen, want hoe meer je 
er hebt hoe groter jouw schat is. In je leven kun je soms ook bezig zijn met 
schatten verzamelen. Je wilt van alles hebben en veel leuke dingen doen. Voor 
jou kunnen al die spullen heel belangrijk voelen. Toch zegt de Heere Jezus 
tegen de rijke jongeman dat hij eerst al zijn bezittingen op aarde weg moet 
doen. Dan pas leer je te zien wat écht belangrijk is. Een leven met de Heere 
Jezus, achter Hem aan. Dat doe je niet zomaar uit jezelf. Dat werkt de Heilige 
Geest in je hart. Als je Hem volgt, krijg de je grootste schat die er bestaat. Een 
schat in de hemel, die Hij wil geven aan iedereen die als verloren zondaar tot 
Hem komt. Weet je wat voor schat dat is? Het eeuwige leven. Dat betekent 
dat je na dit leven voor altijd bij Hem mag leven in de hemel. De Heere Jezus 
heeft deze schat verdiend doordat Hij stierf aan het kruis. En dat voor onze 
zonden! Zijn liefde is zo groot dat Hij Zijn schat uitdeelt aan iedereen die Hem 
wil volgen. Hecht je dan niet aan alles wat je hier op aarde hebt, maar bid of 
je om Jezus’ wil die hemelse schat mag krijgen!

Albumopdracht
Wat voor schatten verzamel jij graag op de aarde? Wat wil jij allemaal hebben 
of doen? Zoek er plaatjes van in tijdschriften of op internet. Knip ze uit en 
lijm ze op je lege pagina. Laat het drogen en teken er met zwarte stift een 
dik kruis overheen. Je kunt ook twee papierstroken knippen en als kruis 
eroverheen plakken. Bedenk, wanneer je deze pagina nog eens bekijkt, dat je 
al die schatten op de aarde weg moet doen om Jezus te volgen, Die stierf aan 
het kruis. Zo kan jij de allergrootste schat krijgen: het eeuwige leven!
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Bijbelleesrooster	week	3:	‘Een	hemelse	schat’
1. Psalm	17
  Vraag: In het laatste vers lees je over de hemelse schat. Kun jij uit dit vers 

halen wat die schat inhoudt?
2. Spreuken	15	:	6	–	16
  Vraag: Wat is het verschil denk je tussen de grote schat in vers 6 en de 

grote schat uit vers 16? Zoek het eens met elkaar op in de kanttekeningen 
bij de Statenvertaling. Je kunt die kanttekeningen ook online vinden op 
Statenvertaling.net.

3. Jesaja	33	:	1	-	6
  Vraag: Hier wordt ook de vreze des Heeren als schat genoemd. Wat is dat, 

de vreze des Heeren? 
4. Mattheüs	6	:	19	-	34
  Vraag: Lees vers 33 nog een keer. Wat moet je doen om de hemelse schat 

te vinden? En hoe doe je dat?
5. 2	Korinthe	4	:	5	-	10
  Vraag: Wat wordt in vers 7 met de schat bedoeld, denk je? Waarom is het 

zo belangrijk om te weten wie de Heere Jezus Christus is (vers 5)?
6. 2	Petrus	3	:	7	-	15
  Vraag: De hemel wordt als een schat bewaard voor alle mensen die in de 

Heere geloven. Zie jij ernaar uit om de hemelse schat, het eeuwige leven 
bij de Heere, te krijgen?

DIY	week	3	voor	een	gezinsmoment:	‘De	brede	en	de	smalle	
weg’

  Nodig    Twee A4 posters van ‘De brede en de smalle weg’,  
  Nodig    optioneel: pen en papier of een lege pagina van het album.  

Plaat 1 komt uit 1866. Plaat 2 uit 2010.
Leg of hang de beide posters zichtbaar voor jullie. 

Doen
Ga met elkaar in gesprek over het verband tussen het weekthema ‘een 
hemelse schat’ en wat je ziet op deze posters. Vergelijk de twee posters met 

  Nodig  
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elkaar en/of gebruik de volgende hulpvragen 
om met elkaar het gesprek aan te gaan:

»  Wat zie je langs de smalle weg? 
»  Waarom kom je bij de smalle weg langs 

het kruis?
»  Waarom zou het de brede weg en 

waarom de smalle weg heten?
»  Wat zie je langs de brede weg? Kun 

je een aantal zonden en verleidingen ontdekken? 
Bekijk ze op beide platen.

»  Welke verschillen tussen zonden en verleidingen zie 
je op de platen? 

»  Zouden de zonden en verleidingen vroeger anders 
zijn geweest dan nu? Waarom denk je dat?

»  Waarom zou de kerk bij de smalle weg staan?
»  Waarom zie je voor de poort de ti en geboden staan?
»  Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet verleid wordt tot zonden?
»  Op welke weg wandel jij?
»  Zoek eens een paar teksten op in de Bijbel die je op de plaat ziet staan. 

Wat lees je?
»  Zoek Johannes 10:9 op. Wie is de Deur? Waarom is het zo belangrijk om 

via deze Deur naar binnen te gaan?
»  De smalle weg eindigt in de hemel. Hoe zal het daar zijn?

Plaat 2 - Fokke de Vries, 2010
Plaat 2 - Fokke de Vries, 2010

Plaat 1
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Lijdenszondag 4
  Lezen    Markus 10 : 21b en Lukas 18 : 15 - 17  

Komen	tot	Jezus
Nadat de Heere Jezus gezegd heeft wat de rijke jongeman allemaal weg moet 
geven of verkopen, roept hij hem op om tot Hem te komen. ‘En kom dan’, zegt 
de Heere Jezus. Op meer plaatsen in de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus 
roept om tot Hem te komen. Hij zegt: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en 
drinken’. Of: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn’. En weet je wat 
zo mooi is? Hij roept grote mensen, maar ook kinderen zijn bij Hem welkom! 
‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’. De Heere Jezus roept 
je. Kom tot Mij, want Ik vergeef zonden, Ik red je van de dood, Ik vernieuw 
je hart en leven. Maar dan vraagt Hij ook om een antwoord. Je mag komen 
tot Hem. Biddend alles aan Hem vertellen, zeggen wat je verkeerd deed en 
vragen om vergeving. Je kunt Zijn roepen ook naast je neerleggen. Dan ga 
je niet naar Hem toe, je kiest je eigen weg. Die brengt je niet bij de hemelse 
schat, maar leidt je juist ver bij die schat vandaan. Tot het moment dat de 
Heere Jezus terugkomt naar de aarde is de weg om naar Hem toe te gaan nog 
open en kun je die schat in de hemel nog krijgen. Daarna is het voor altijd te 
laat. Zoek Hem dan vandaag nog. Hij zegt: Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij 
vinden!

Albumopdracht
We lazen net dat de weg om naar Hem toe te gaan nog open is. Misschien 
heb je wel eens last van hindernissen die je weg naar Hem toe lastig maken, 
maar laat die je niet tegenhouden! Maak van de Bijbeltekst van deze week 
een mooie rebus op je lege pagina. Tip: Een te moeilijk woord? Schrijf deze of 
een gedeelte daarvan dan als gewone letters. Leer ondanks deze hindernissen 
de Bijbeltekst uit je hoofd. 
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Bijbelleesrooster	week	4:	‘Naar	Jezus	komen’
1.	 Johannes	7	:	30	-	44
  Vraag: Wie roept de Heere Jezus in dit gedeelte om tot Hem te komen? 

Heb jij ook al zulke dorst? Verlang je ook zo naar Hem?
2.	 Mattheüs	11:	25	-	30
  Vraag: Wie mogen er in dit gedeelte bij de Heere Jezus komen? Doe jij dat 

ook als je het zwaar hebt en hulp nodig hebt?
3.	 Lukas	6	:	47	-	49
  Vraag: Met wie wordt iemand die tot de Heere Jezus komt vergeleken? 

Ben jij zo iemand?
4.	 Lukas	14	:	16		-	26
  Vraag: In dit gedeelte staat dat je niet tot de Heere Jezus kan komen als 

je je ouders, familie of je leven liever hebt dan Hem. Vind jij dat ook zo 
moeilijk? Hoe komt dat, denk je?

5.	 Johannes	6	:	32	-	40
  Vraag: Komen tot Jezus betekent eigenlijk: Vluchten tot Hem. Vluchten 

doe je voor een groot gevaar. Zo mag jij voor het gevaar van zonde en 
dood vluchten tot Jezus. Hij wil je beschermen. Welke grote belofte staat 
er in vers 37 voor iedereen die tot Jezus komt? Is dat ook troostvol voor 
jou?

6.	 Openbaring	22	:	7	-	21
  Vraag: De Heere Jezus wil zo graag dat je tot Hem komt! Lees nog maar 

eens in vers 17 hoe vaak er iets staat over ‘komen’. Als je tot de Heere 
Jezus mag komen, door het geloof en het werk van de Heilige Geest in je 
hart, dan zie je ook uit naar het moment dat Hij komt. Terugkomt op de 
wolken. Is dat bij jou ook zo?
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DIY	week	4	voor	een	gezinsmoment:	krans	‘Zie	op	Hem’

  Nodig    Metalen hanger, binddraad, hamer, label ‘Zie op Hem’,  
  Nodig    groen/droogbloemen en materialen naar keuze (eigen bezit)  

We maken een krans met het label ‘Zie op Hem’, en geven deze een mooie 
plaats, zodat we steeds herinnerd worden aan het feit dat we naar Jezus 
moeten komen.

Doen
» Sla met een hamer de bochtjes aan de zijkanten van de hanger eruit.
» Trek met je handen de hanger in een cirkel.
» Gebruik het binddraad om groen, droogbloemen of andere materialen vast 

te zett en aan de krans. 
» Doe dit op een plek aan de onderzijde of helemaal rondom.
» Maak eventueel een kruis van twee takjes en zet deze vast in de krans.
» Kijk voor veel leuke voorbeelden op internet.
» Tevreden met de krans? Hang het label aan de krans. Maak eventueel een 

gaatje met de perforator. 

Tip
Je kunt de hanger ook aan de bovenzijde 
naar beneden ombuigen, zodat hij in de 
krans hangt. Daar kun je dan het kaartje 
aan hangen.

  Nodig  
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Lijdenszondag 5
  Lezen    Markus 10 : 21b en 1 Petrus 4 : 12 - 19  

Neem	je	kruis	op…
Is het makkelijk om in de Heere Jezus te geloven en Hem te volgen? 
Misschien heb je daar wel eens over nagedacht. Als je echt alleen in Hem 
gelooft en Hem volgt, is Hij het allerbelangrijkst voor je. Dan is Hij voor jou 
meer waard dan al je spullen bij elkaar. Dat is soms best lastig, vind je niet? En 
als je de Heere Jezus liefhebt en wilt doen wat Hij in de Bijbel van je vraagt, 
dan zijn er ook vaak mensen die dat raar vinden of je daarom plagen. Dat is 
helemaal niet fijn. En wat dacht je van al die verkeerde dingen, die je steeds 
doet, terwijl je dat eigenlijk niet wilt…? Je weet dat het niet goed is en tóch 
doe je het. Dat voelt in je hart écht niet goed… De Heere Jezus zegt ook dat 
het niet altijd makkelijk is om Hem te volgen in je leven. Hij zegt zelfs: Neem 
je kruis op…’. Als je achter Hem aan wilt gaan, zal het je in de wereld moeilijk 
gemaakt worden. Dat kan voelen als een zwaar kruis dat je draagt op je 
rug. Maar: je mag het dragen met goede moed, want Jezus heeft de wereld 
overwonnen. Op Golgotha heeft Hij Zelf het allerzwaarste kruis gedragen. 
Hij nam onze zonden op Zich en droeg die allemaal. Daarom mag jij met jouw 
kruis, jouw tegenslag, achter Hem aan gaan. Blijf naar Hem opkijken. Dan 
komt het eeuwig goed! 

Albumopdracht
Wat vind jij lastig in het volgen van Jezus? Wat zijn bij jou dingen die steeds 
weer mis gaan? Wat is voor jou véél meer waard dan Jezus, Die eigenlijk de 
belangrijkste voor jou zou moeten zijn? Knip of scheur strookjes papier en 
schrijf al deze dingen op de strookjes. Je kunt dit helemaal voor jezelf doen 
of met elkaar bespreken. Teken een groot kruis op je lege pagina en schrijf er 
boven: ‘kruisdragen’. Maak van jouw strookjes propjes of vouw ze klein op en 
lijm ze op het kruis.
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Bijbelleesrooster	week	5:	‘Kruisdragen’	
1.	 1	Petrus	2	:	19	-	25
  Vraag: Waarom zijn we volgens vers 21 geroepen om te lijden voor 

Christus?
2.	 Psalm	83
  Vraag: In deze psalm wordt Gods volk ook lastiggevallen door vijanden. 

Waarom moeten juist kinderen van God vaak zo veel lijden, denk je?
3.	 Joh	15	:	18	-	27
  Vraag: Waarom is het zo erg dat de Heere Jezus zo gehaat werd en wordt? 

Kijk ook eens naar het laatste gedeelte van vers 25. 
4.	 Hand	7	:	54	-	60
  Vraag: Hoe zie je in dit gedeelte dat Stefanus zijn kruis draagt zoals de 

Heere Jezus? Herken je dingen die hij zegt? En waar mag hij zijn na zijn 
sterven?

5.	 Markus	8	:	31	-	38
  Vraag: Hoe kun je het volhouden om te lijden voor de Heere Jezus en je 

kruis op te nemen?
6.	 Romeinen	8	:	18,	31	-	39
  Vraag: Als je, ondanks alles wat in je leven voelt als tegenslag en 

kruisdragen, op Christus mag blijven zien, kan niets je losmaken van Zijn 
liefde. Tel alles eens bij elkaar op wat je niet meer kan scheiden van Zijn 
liefde. Dat is heel veel! Je vindt het in vers 35, 38 en 39.

DIY	week	5	voor	een	gezinsmoment:	

  Lezen    Binddraad  

Doen
Waar denk jij aan bij ‘kruisdragen’? Beeld het uit met het binddraad en maak 
daarbij een poppetje en een kruis. 
»  Maak van het binddraad een poppetje zoals je zelf wilt of gebruik het 

stappenplan.
» Maak van het binddraad een kruis.
» Verbind beide aan elkaar en buig in gewenste houding.
»  Probeer ervoor te zorgen dat je ontwerp kan blijven staan. Misschien moet 
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je daarvoor nog een standaard buigen. 

Extra
Wil je je poppetje wat meer volume geven? Tape dan je poppetje in met 
schilderstape en spuit met verf in een gewenste kleur.
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Lijdenszondag 6
  Lezen    Markus 10 : 21b en Lukas 5 : 27 - 32  

Volg	Mij
Wil je ook de Heiland volgen?
Gaan waar Hij je wegen leidt?
Wil je luisteren naar Zijn woorden, 
Ook al kost dat je soms strijd?
Het is het mooiste wat er is:
Zijn licht zijn in de duisternis!

Wil je ook graag Jezus volgen
Als het leven lijden wordt?
Als je ’t kruishout op moet nemen
Als het leed zich op je stort?
Hij zegt: Wie volhoudt tot het laatst
krijgt op zijn hoofd de kroon geplaatst

Jezus volgen, dat is weten: 
Hij is voor mij uitgegaan!
Ik lijd, want Hij heeft ook geleden
Ik leef, want Hij is opgestaan!
Droeg Hij jouw zonden aan het kruis?
Dan kom je eens voor eeuwig Thuis!

Albumopdracht
Mooi hè, dit gedicht. We maken op een lege pagina nu zelf een gedicht over 
de lijdenstijd en/of het volgen van de Heere Jezus. We doen dit door middel 
van een woordgedicht. Je schrijft het woord K-R-U-I-S in grote letters onder 
elkaar in je boek. Bedenk bij iedere letter een woord of kort zinnetje over dit 
onderwerp. Het hoeft niet te rijmen (zie voorbeeld volgende pagina).
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Voorbeeld:
K ruisdragen 
R icht je ogen op Hem
U gaat voor op
I k mag volgen
S amen op weg naar het kruis

Bijbelleesrooster	week	6:	‘Volg	Mij’	
1.	 Johannes	21	:	15	-	19
  Vraag: Waarin moet Petrus de Heere Jezus volgen?
2.	 Handelingen	8	:	26	-	40
  Vraag: Wie gaat in dit Bijbelgedeelte de Heere Jezus volgen en hoe 

gebeurt dat?
3.	 1	Samuel	3	:	1	-	19
  Vraag: Samuël wil al heel jong de Heere volgen. Wat zegt Samuël tegen 

de Heere als Hij hem roept? Kun jij dat ook zeggen als de Heere door de 
Bijbel tot je wil spreken?

4.	 Mattheüs	9	:	9	-	13
  Vraag: Wat moest Mattheüs allemaal achterlaten om de Heere Jezus te 

volgen? Maar wat kreeg hij ervoor terug?
5.	 Johannes	10	:	1	-	11
  Vraag: De schapen volgen de Goede Herder. Waardoor komt dat? Wat 

lees je allemaal over de Goede Herder? Volg jij de Heere Jezus ook in jouw 
leven? Hoe dan?

6.	 Openbaring	14	:	1	-	7
  Vraag: Wie zijn al die mensen die het Lam volgen? Wat staat er over hen 

geschreven in bijv. vers 1, 4 en 5? Hoe kan het dat zij volmaakt zijn en dat 
er niets op hen is aan te merken?

Handleiding22



DIY	week	6	voor	een	gezinsmoment:	schilderij	‘Volg	Mij’

  Nodig    Eigen materialen of lege pagina uit het album  

Doen
Maak samen of ieder voor zich een schilderij met als thema: ‘Volg Mij’. 
Gebruik het gedicht als inspirati ebron. Dit kan met verf maar ook met sti ft , 
grijs potlood, houtskool, gekleurd papier dat je scheurt. Je kunt ook een 
collage maken met foto’s uit ti jdschrift en.
Wil je liever digitaal aan de 
slag? Maak dan in PowerPoint, 
met foto’s van internet, een 
mooie collage.
Gebruik er eventueel mooie 
teksten bij. Print daarna de 
collage uit.

Tip
Geen schildersdoek? Gebruik 
een zijkant van een grote 
kartonnen doos. Mooi weer? 
Ga buiten aan de slag met 
stoepkrijt. Nog een restje 
behang? Maak met elkaar een 
groot schilderij.

Wil je liever digitaal aan de 
slag? Maak dan in PowerPoint, 
met foto’s van internet, een 

Gebruik er eventueel mooie 
teksten bij. Print daarna de 

Geen schildersdoek? Gebruik 
een zijkant van een grote 
kartonnen doos. Mooi weer? 
Ga buiten aan de slag met 
stoepkrijt. Nog een restje 
behang? Maak met elkaar een 
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Lijdenszondag 7 
  Lezen    Mattheüs 21 : 1 - 11 en Zacharia 9 : 9  

Hosanna,	de	Koning	komt!
Daar komt Hij aan, op een veulen, het jong van een ezelin. Nog nooit had 
iemand daarop gezeten. De Heere Jezus wordt Jeruzalem binnengereden. 
De mensen denken dat nu de Koning is gekomen, Die Zijn volk zal verlossen 
van de vijanden. ‘Hosanna’, roepen ze, ‘gezegend is Hij, Die komt in de naam 
van de Heere!’ Maar is de Heere Jezus gekomen om de vijanden uit het land 
te verjagen? Om Koning van Israël te worden? Ja, Hij is wel gekomen om een 
vijand te overwinnen en om Koning te worden. Maar niet zoals de Israëlieten 
dachten. Deze Koning is een Heiland lazen we, een Verlosser. Hij verlost 
van de grote vijand, die zo vaak in je hart wil komen: de duivel. En Hij wil 
niet alleen Koning zijn van een land of zelfs van de hele wereld. Nee, Hij wil 
Koning zijn in je hart! Dáár wil Hij wonen en werken met Zijn Heilige Geest. 
En waar je hart is, daar is ook je schat. De rijke jongeman was met zijn hart 
nog bij de aardse schatten. Maar als je deze Hemelkoning dient met heel je 
hart, krijg je de schat die in de hemel is: een leven bij Hem, voor altijd!

Albumopdracht
Teken op een lege pagina in je boek een grote notenbalk. Weet je niet hoe dit 
moet? Kijk voor een voorbeeld op internet. Schrijf, teken of knip uit papier/
tijdschriften de letters H-O-S-A-N-N-A en plak ze op de notenbalk. Teken 
muzieknootjes op je pagina en gebruik ook de stickers van de palmbladeren 
om er bij te plakken.

Opmerking
Het	Bijbelleesrooster	van	komende	week,	de	Goede	Week,	is	uitgebreider	
dan	alleen	een	Bijbelleestip	met	een	vraag.	Het	rooster	heeft	iedere	
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dag	een	boekopdracht.	U	vindt	deze	in	de	handleiding	na	DIY	7	onder	
‘Bijbelleesrooster	Goede	Week’.

DIY	week	7	voor	een	gezinsmoment:	‘Hosanna’

Er zijn twee onderdelen. Een werkje dat meer geschikt is voor wat jongere 
kinderen en een lied om aan te leren rondom dit thema.

  Nodig    Kleurplaat en knipvel ‘Hosanna, de Koning komt’, kleurpotloden  
  Nodig    of sti ft en, lijm, schaar. Opti oneel: groenti nten papier  

Doen
»  Wil je dit werkje meerdere kinderen laten doen? 

Kopieer dan de twee bladen in de 
gewenste hoeveelheid.

»  Kleur de jassen mooi in en knip ze uit.
»  Ken je het Bijbelverhaal dat bij deze plaat 

hoort? Wat deden de mensen met de 
jassen?

»  Lijm de jassen op de achtergrondplaat en 
kleur de rest ook in.

Extra
Wanneer je groen papier hebt kun je ook nog 
bladeren knippen en deze ook op het blad 
plakken, voordat je de plaat verder inkleurt.

Doen
»  Scan de QR-code hiernaast of ga naar de site:
 www.evangeliestek.nl/hosanna 
»  Leer met elkaar dit lied waarover je kunt lezen in Matt heüs 21: 9. 
  De mensen zagen de Heere Jezus als de beloofde Verlosser, Die uit de 

familie van David geboren zou worden. Ze riepen: “Hosanna, de Zoon van 
David! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.”

  Nodig  

Hosanna, de Koning komt

Preview Crèchemethode Evangeliestek

knipvel

Hosanna, de Koning komt

Preview Crèchemethode Evangeliestek
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Bijbelleesrooster ‘Goede Week’

  Start    Maandag na de 7e Lijdenszondag  

  Einde    Maandag 2e paasdag  

De laatste week voor Pasen noemen we ook wel de Goede Week. Goed? 
Ja, echt waar. Want aan het kruis droeg de Heere Jezus de straf die wij door 
onze zonden hebben verdiend. Door Zijn lijden, sterven én opstaan zorgde 
Hij ervoor dat er eeuwig leven is voor iedereen die in Hem gelooft. Deze 
week volgen we het lijdens- en paasevangelie aan de hand van een serie 
gedichten.* Voorafgaand aan het gedicht kan het genoemde Bijbelgedeelte 
worden gelezen. Na het lezen van het gedicht kan worden afgesloten met de 
boekopdracht. 

We raden aan om jonge kinderen hierbij te helpen. Je kunt hierbij de 
volgende vragen stellen en de antwoorden in het boek verwerken: 
»  WAT lees ik/wat staat er?
»  Over WIE gaat het?
»  WAT kan ik daarvan leren, of wil ik onthouden?

*  Bron: gedichtenbundel ‘Alleen Uw liefde laat mij leven’,
 schrijver: Arie Maasland, uitgever: Boekencentrum, 2017
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Maandag
  Lezen    Mattheus 26 : 57 - 68  

Zondebok

Hij wordt geblinddoekt en geslagen,
terwijl Z’n tegenstanders vragen:
‘Zeg op, wie raakte je, profeet?’

Hij ondergaat het met geduld.
Hij neemt de schuld op zich, de schuld
van alles wat Hij niet misdeed.

Albumopdracht
Vals beschuldigd worden is echt heel naar. Het maakt je verdrietig en boos, 
zeker wanneer niemand jouw kant van het verhaal gelooft of zelfs maar wil 
horen. De Heere Jezus nam vrijwillig de schuld op Zich. Hij deed dit voor onze 
zonden. Hij wist dat Hij deze weg van lijden moest gaan om ervoor te zorgen 
dat er verlossing kan komen voor alle mensen die in Hem geloven. Kun je een 
pagina vullen met valse beschuldigingen die de Heere Jezus over zich heen 
kreeg? Tip: volg hierbij eens de Farizeeërs en Sadduceeën in de Evangeliën. 
Zij waren er steeds op uit om Jezus vals te beschuldigen.
Je kunt ook een lijstje maken met terechte beschuldigingen die de Heere 
God tegen jou kan inbrengen. Leg deze dingen vanavond in gebed neer bij de 
Heere Jezus en vraag Hem om vergeving hiervoor.
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Dinsdag
  Lezen    Mattheus 26 : 31 - 35 en 69 - 75  

Petrus

Ze denken dat ze me herkennen.
Natuurlijk hebben ze het mis.
Ik laat hen aan de leugen wennen:
geen flauw idee Wie Jezus is.

Hij kijkt me aan - en in Zijn ogen
zie ik mezelf zoals ik ben:
ondanks Zijn hart vol mededogen
doe ik alsof ik Hem niet ken.

Ik zou heldhaftig voor Hem strijden,
maar laat Hem enkel zwaarder lijden.

Albumopdracht
Vind je het ook wel eens lastig om te bidden voor je eten als je in een 
restaurant gaat eten? Misschien doe je het dan een beetje onopvallend, zodat 
niemand het ziet. Eigenlijk verloochen je hier mee ook Wie je dient of volgt, 
namelijk Jezus. Denk daar eens aan wanneer je weer in een situatie komt als 
je kunt laten zien dat je God liefhebt. Jozua roept het volk Israël in het Oude 
Testament op om de Heere te volgen en te dienen en niet de afgoden, welke 
het ook zijn. Met alle andere goden dan de Heere zal het volk verloren gaan. 
Jozua zegt tegen het volk Wie hij met zijn gezin zal dienen. Dit kun je lezen 
in Jozua 24:15b. Is dit ook jouw keuze? Schrijf deze tekst mooi op jouw lege 
pagina en versier hem.
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Woensdag
  Lezen    Mattheus 27 : 11 - 14 en 27 - 30  

Vertoning

Hij draagt een kroon, maar die is niet van goud.
De mensen juichen; Hij wordt uitgejouwd.
Wat een mislukkeling, wat een vertoning -
maar nee, kijk beter, daar staat onze Koning.

Albumopdracht
De mensen die daar de Heere Jezus uitjouwden, Hem bespotten, kennen 
de afloop van de lijdensgeschiedenis niet. Wel worden ze onder druk gezet 
door de leiders om hen heen, om vooral niet te geloven wat Jezus allemaal 
zegt. Wat zou jij doen? Zou je geloven wat Jezus zegt? Of zou je net als deze 
mensen ook meedoen om Hem te laten lijden? In Timotheüs 6: 11-16 lees je 
hoe het afloopt met deze Koning. Wat lees je in dit Bijbelgedeelte over deze 
Koning en het volgen van deze Koning? Maak een mooie tekening over dit 
tekstgedeelte. Bespreek met elkaar wat je allemaal zou kunnen tekenen.
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Donderdag
  Lezen    Markus 15 : 20 - 26 

Navolging

Ik draag de kruisbalk achter Jezus aan.
Al is het zwaar, toch kan ik het doorstaan.
Op deze lijdensweg helpt Hij mij verder:
bij elke stap is Hij mij voorgegaan.

Albumopdracht
In week van de vijfde lijdenszondag heb je al nagedacht over ‘kruisdragen’. 
Ook hebben jullie een mooie DIY over dit thema gemaakt. Wat betekent 
‘kruisdragen’ eigenlijk voor jou? Wat zijn dingen die jij moeilijk of lastig vindt 
in het volgen van de Heere Jezus? Ook kun je mooie gedachten hebben, 
wanneer je aan het kruis denkt. Teken in het midden van je papier een mooi 
groot kruis. Schrijf aan de ene kant moeilijke of lastige dingen in het volgen 
van de Heere Jezus en schrijf aan de andere kant de mooie, goede kanten van 
het volgen van Hem.

Handleiding30



(Goede) Vrijdag
  Lezen    Lukas 23 : 33 - 47  

De	ene	moordenaar

Ik ben oneindig ver van huis.
Mijn levensweg is doodgelopen:
Ik hang te sterven aan een kruis,

Mijn hart is bang en het verlangt. 
‘Valt er voor mij nog iets te hopen?”
vraag ik de Man die naast me hangt.

Daar klinkt Zijn liefdevolle stem.
Zijn antwoord breekt de hemel open.
Ik ga in vrede, dankzij Hem.

Albumopdracht
De moordenaar gebruikte het allerlaatste moment in zijn leven om in Jezus 
te geloven en kon daardoor in vrede sterven. Kun jij, als het onverwacht zou 
zijn, net als deze moordenaar in vrede sterven? Dat kan als je met heel je hart 
op Hem vertrouwt, je zonden aan Hem vertelt en ze bij het kruis achterlaat, 
net als op de poster van de brede en smalle weg, die we eerder zagen. Jezus 
zei tegen de moordenaar dat hij met Hem in de hemel zou zijn. Deze en 
andere woorden die Jezus aan het kruis heeft gezegd, zijn bekend geworden 
als ‘kruiswoorden’. Je kunt ze vinden in de Bijbel. Je kunt ze samen opzoeken, 
waarbij de volgende woorden je kunnen helpen: 

Vergeven: Lukas 23:34a - paradijs: Lukas 23:43b –
familie: Johannes 26:27a – verlaten: Markus 15:34 – dorst: Johannes 19:28b –

volbracht: Johannes 19:30- in Uw handen: Lukas 23:46

Teken zeven kruizen op je bladzijde en schrijf de kruiswoorden, of de 
bovenstaande woorden er in. Voor jongere kinderen: Stempel bovenstaande 
woorden op ieder kruis.
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(Stille) Zaterdag
  Lezen    Markus 15 : 40 - 47  

Jozef

Zo’n einde had Hij zeker niet verdiend.
Nu Jezus aan een kruis is overleden,
juist nu kom ik tevoorschijn als een vriend
Hij krijgt mijn graf. Hier ruste Hij in vrede.

Albumopdracht
Waarschijnlijk is Jozef bij het sterven van de Heere Jezus geweest. In vers 
43 van het Bijbelgedeelte staat dat Jozef de moed nam om naar Pilatus toe 
te gaan. Maar we lezen dan ook dat Pilatus nog niet wist dat de Heere Jezus 
gestorven was en dat hij eerst verhaal gaat halen bij de hoofdman over 
honderd. Na zijn bevestiging mag Jozef het lichaam meenemen. Hiermee 
laat hij zien dat hij een volgeling is van Jezus. Iets wat hij tot deze tijd nog stil 
hield (Johannes 19:38). Jozef en met hem nog anderen (denk aan Nicodemus), 
hadden ook veel te verliezen wanneer anderen zouden horen dat ze Jezus 
volgden (Johannes 9:22 en 12:42). Dit Bijbelgedeelte vraagt ons om na te 
denken over wat voor jou het belangrijkste is. Zijn dat je spullen, familie, wie 
je bent op school of is dat de Heere God? Wat zou jij doen als andere mensen 
je zouden uitlachen omdat je in God gelooft? Zelfs als je daar je vrijheid 
voor zou moeten verliezen? Schrijf in je boek een brief aan een christen 
die vervolgd wordt. Hoe zou je hem of haar kunnen helpen, troosten en 
bemoedigen in je brief?
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Zondag, eerste paasdag
  Lezen    Matt heus 28 : 1 - 10 

Na	drie	dagen

Toen Jezus stierf leek alles afgelopen.
Er restte enkel zware duisternis -
maar na drie dagen ging het graf weer open
en bleek alsnog Wie er de sterkste is.

Albumopdracht
Na drie dagen in het graf is Jezus weer opgestaan! 
Hij is sterker dan de dood. De Heere God laat hier 
zien dat Hij machti g en sterk is. Jezus leeft ! 
Maak een collage, zie het voorbeeld hiernaast, in 
je boek. Gebruik zwart-wit krantenpapier en scheur 
deze in stukken. Deze stukken worden rotsen en omgeving. Gebruik donkere 
stukken, zwart papier of een zwarte sti ft  voor het lege graf. Lijm rotsen met 
verschillende afmeti ngen en in meerdere lagen over elkaar heen zodat er 
diepte ontstaat.

Extra
Het is ook een opti e om vandaag, wanneer je deze nog niet gemaakt hebt, de 
kijkdoos met elkaar te maken.
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Maandag, tweede paasdag
  Lezen    Lukas 24 : 36 - 49  

Na	Pasen

We zitten in verwarring bij elkaar:
deuren en ramen dicht, er dreigt gevaar.
Jezus, kom bij ons binnen, spreek ons aan.
Bewijs ook ons dat U bent opgestaan.

Albumopdracht
De discipelen wachten de verschijning van de Heere Jezus af. Ook wij mogen 
de verschijning van de Heere Jezus verwachten. Hij komt terug! De afgelopen 
weken dachten we met elkaar na over de weg naar het kruis en het lijden en 
sterven, maar ook over de opstanding van de Heere Jezus. We hebben veel 
nagedacht over het volgen van de Heere Jezus en wat dat betekent voor jou 
in je  leven van elke dag. Verwachten wij de komst van de Heere Jezus en 
zijn wij er klaar voor? Op deze laatste bladzijde blikken we terug en kijken 
we vooruit. Probeer met elkaar de volgende vragen met de antwoorden een 
plekje te geven op deze bladzijde. Dit mag in verhaalvorm maar ook in losse 
termen of in een of meerdere tekeningen. 

»  Wat wil ik loslaten of minder/niet belangrijk meer vinden?
»  Wat wil ik vasthouden, bewaren of meer aandacht geven?
»  Wat wil ik onthouden voor momenten als het tegenzit om Jezus te volgen? 
»  Heb je de krans hangen met het label ‘zie op Hem’? Wat ga je anderen hier 

over vertellen als ze ernaar vragen?
»  Ook voor de toekomst geldt deze tekst: ‘Zie op Hem!’  Dan kun je eindigen 

door deze prachtige tekst in je boek te schrijven: Maranatha! (Kom Heere 
Jezus!)
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Heb je nog meerdere bladzijden over? Maak tekeningen, plak knutselwerkjes 
van thuis, school of kerk erin en verzamel zo alles rondom Pasen in dit boek.

Samen	op	weg	naar	het	kruis 35




