
1
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25 | Jezus komt bij Pilatus

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Voorbereiding

Jezus komt bij Pilatus

1.  INLEIDING BIJ HET 

VEERTIGDAGENPROJECT

In de veertigdagentijd lezen we tijdens dit project van 
Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor 
Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste 
maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. 
We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze 
verhalen over het lijden en de dood van Jezus. 

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het 
evangelie volgens Lucas aan bod:
-  Jezus gaat naar Jeruzalem  

(Lucas 19:29-40)
-  Jezus jaagt handelaars uit de tempel  

(Lucas 19:45-48)
-  Jezus deelt brood en wijn uit  

(Lucas 22:14-23 en 22:31-34)
-  Jezus wordt gevangengenomen  

(Lucas 22:39-53)
-  Petrus zegt dat hij Jezus niet kent  

(Lucas 22:54-62)
-  Jezus komt bij Pilatus  

(Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25)
-  Jezus is opgestaan!  

(Lucas 24:1-12) 

De verhalen van dit project horen bij de 
week voor Pasen: bij Palmzondag en 
verschillende dagen in de Stille Week. 
Er is meestal niet op al die momenten kinderdienst. 
We kiezen er daarom voor om in dit project deze teksten 
te lezen op de zondagen van de veertigdagentijd 
en Pasen. Omdat we het belangrijk vinden om deze 
verhalen ook met de kinderen te lezen. En omdat de 
teksten heel goed passen bij de veertigdagentijd als 
periode van voorbereiding op Pasen.

Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Voor het 
moment met de kinderen in de kerkdienst is er een 
plattegrond van de stad Jeruzalem (op de beamer). 
Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond 
bij (op de beamer en als bouwplaat). Zo volgen de 
kinderen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de 
laatste dagen voor zijn dood en opstanding. 
Er is ook een projectlied, met steeds een couplet dat 
bij het verhaal van de zondag past, en een refrein dat 
elke zondag gezongen wordt. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van 
8-12 jaar is er elke zondag een verwerking die aansluit 
bij het project. Doe je niet mee aan het hele project? 
Meestal kun je deze verwerking dan ook prima los 
gebruiken. Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat 
je sowieso kunt gebruiken, met of zonder het project. 

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staan Lucas 23:1-7 
en 23:13-25 centraal: Jezus wordt bij 
Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus 
onschuldig is. Maar omdat het volk 
aandringt, besluit hij toch dat Jezus 
gedood moet worden. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 
ons op Pilatus die vindt dat Jezus niet 
schuldig is en hem eigenlijk vrij wil laten.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op Pilatus die besluit om te 
doen wat de mensen willen: Jezus laten 
doden. 
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3.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Vorige keren hebben we gelezen 
hoe Jezus gevangengenomen wordt (Bijbel Basics 
zondag 77), en dat Petrus drie keer ontkent dat hij 
bij Jezus hoort (Bijbel Basics zondag 78). Daarna 
wordt beschreven hoe de mannen die Jezus 
gevangenhouden, hem slaan en bespotten. 
De volgende ochtend wordt Jezus bij de leiders 
van het volk, de priesters en de wetsleraren 
gebracht. Samen vormen zij het hoogste bestuur 
en de hoogste rechtbank voor Joodse zaken: het 
Sanhedrin. Ze vragen aan Jezus of hij de messias is. 
Jezus antwoordt dat hij de Mensenzoon is, en dat hij 
vanaf nu aan de rechterkant naast God zal zitten. Op 
hun vraag of hij dus de Zoon van God is, antwoordt 
Jezus: ‘Jullie zeggen zelf dat ik het ben.’ De leiders, 
priesters en wetsleraren hebben hun conclusie al 
getrokken: Jezus beledigt God en moet veroordeeld 
worden. Zij brengen hem naar Pontius Pilatus, de 
Romeinse bestuurder. Alleen Romeinen mogen 
namelijk een doodsvonnis uitspreken.  
Over Pontius Pilatus lezen we vandaag. 

De rol van Pilatus bij de veroordeling van Jezus 
werkt door tot in de apostolische geloofsbelijdenis. 
Over Jezus wordt daar gezegd: ‘die geleden heeft 
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en 
begraven’. Pilatus wordt in deze belijdenis naast 
Maria als enige bij name genoemd. 

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pontius Pilatus 
was van 26 of 27 tot 37 na Christus de Romeinse 
bestuurder van de provincie Judea. Hij was de 
machtigste persoon in dat gebied. Pilatus had 
allerlei taken, zoals belastinggeld inzamelen en 
leiding geven aan de soldaten die orde moesten 
houden. Hij kon ook mensen tot de doodstraf 
veroordelen. Alleen de keizer kon hem ontslaan. 

Pilatus en het volk hadden waarschijnlijk een goede 
verhouding: er was weleens onrust en geweld, 
maar dit nam geen grote vormen aan. Daar past 
ook Pilatus’ beslissing in de tekst van vandaag bij: 
ook al oordeelt Pilatus dat Jezus onschuldig is, 
uiteindelijk maakt hij een politieke afweging: wat 
zal voor de minste onrust zorgen? Hij volgt de wens 
van de mensen om Jezus te laten doden. 

Alle vier de evangelisten beschrijven het verhoor bij 
Pilatus. Pilatus vraagt aan Jezus of hij de koning is 
van de Joden. Jezus antwoordt: ‘U zegt het zelf.’ Op 

andere beschuldigingen, zoals onrust 
stoken en het beledigen van God, 
gaat Jezus niet in. Pilatus concludeert 
dat voor hem, in politieke zin, Jezus 
onschuldig is. 

Matteüs, Marcus en Johannes noemen expliciet 
Pilatus’ gewoonte om tijdens het Joodse Paasfeest 
een gevangene vrij te laten. Het volk mocht die 
gevangene kiezen. Bij Lucas lezen we alleen dat 
het volk vraagt om de vrijlating van een andere 
gevangene: Barabbas. Pilatus luistert naar het 
volk en Jezus wordt veroordeeld tot de dood. Hij 
zal gekruisigd worden. De kruisdood was bij de 
Romeinen een gebruikelijke straf voor verraders 
en rebellen. Jezus krijgt dus een straf 
die past bij een oproerkraaier. 
En dat terwijl Barabbas in de 
gevangenis zat omdat hij 
iemand vermoord had 
tijdens een opstand in 
Jeruzalem.

Het verhaal van vandaag wordt in veel kerken gelezen op 
Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen. In de lijn van dit project 
van Bijbel Basics lezen we het verhaal op een zondag in de 
veertigdagentijd, als deel van de verhalen over de laatste dagen 
van Jezus in Jeruzalem, en zijn dood en opstanding.

Tips 
- Vandaag is het Palmzondag. Als je liever het verhaal over de intocht in Jeruzalem leest, gebruik dan  

Bijbel Basics zondag 22. - Wil je een palmpaasstok maken met de kinderen? Kijk eens in de Samenleesbijbel vanaf bladzijde 1716. Je vindt er ideeën om een palmpaasstok te maken die past bij het paasverhaal 
volgens Lucas.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Lucas 23:4.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
een tekst uit Lucas 23:23-25.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
Eerste moment in de dienst:
-  de plattegrond van Jeruzalem 

(beamer)
-  de bouwplaat van locatie 6: het 

paleis van Pilatus
-  het kaartje met het voorwerp van 

zondag 6: een kruis

Tweede moment in de dienst:
-  de plattegrond van Jeruzalem 

(beamer)
-  de bouwplaat van locatie 

Golgota

4-8 jaar 
Om te doen: Een boek vol platen: 
de veertigdagentijd
Per kind:
-  het werkblad met de kleurplaat 

van het verhaal van vandaag
-  een stuk touw

En verder:
- viltstiften of kleurpotloden
- een schaar
- lijm

Om te doen: Schuldig of 
onschuldig?
-  zeven vellen A4-papier
-  een dikke stift

8-12 jaar 
Om te beginnen
-  twee vliegenmeppers
-  acht vellen papier met op elk vel 

een woord (zie het materiaal)
- plakgum

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Bouw Jeruzalem
Per kind:
-  de delen van de plattegrond van 

Jeruzalem waar de kinderen op 
de eerste zondag mee

begonnen zijn (Bijbel 
Basics zondag 74)

-  het werkblad met 
de bouwplaat van het paleis van 
Pilatus op karton

-  karton (groen of bruin)
-  takjes en touw
-  het werkblad met de bouwplaat 

van Golgota op karton

En verder:
-  viltstiften of verf en kwasten
-  een schaar
-  lijm
-  allerlei materialen zoals wc-

rollen, kurk, gekleurd papier, 
steentjes, verf, wol, zand

Om te doen: Hoe luister jij?
-  een hard tikkende wekker

Om te doen: Journalisten aan  
de slag
-  de werkbladen
-  een schaar

Toen zei Pilatus tegen de priesters 
en tegen alle andere mensen die erbij waren: 

‘Volgens mij is Jezus onschuldig.’ 

LUKAS 23:4

79

debijbel.nl/bijbelbasics

Omdat de mensen zo schreeuwden,  
besloot Pilatus te doen wat ze wilden. 

LUCAS 23:23-25

79

debijbel.nl/bijbelbasics
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7.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Jeruzalem – locatie paleis van Pilatus
Tijdens het project Locatie Jeruzalem volgen we 
Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het 
paasverhaal. Wat maakt Jezus in Jeruzalem mee, 
vlak voor Pasen?

Wat heb je nodig?
-  de plattegrond van Jeruzalem (beamer)
-  de bouwplaat van locatie 6: het paleis  

van Pilatus
-  het kaartje met het voorwerp van  

zondag 6: een kruis

Voorbereiding:
-  Zet de bouwplaat in elkaar en doe het kaartje 

erin.

Aan de slag:
-  Laat de plattegrond van Jeruzalem op  

de beamer zien. Zorg dat je het beeld 
gebruikt dat bij deze zondag hoort.

-  Vraag de kinderen wat ze zien. 
-  Welke route heeft Jezus al 

afgelegd?
-  Vertel eventueel opnieuw dat dit de 

plattegrond van de stad Jeruzalem 

is. Deze paastijd volgen we 
Jezus op de voet in alles wat hij 
meemaakt in deze stad. Die verhalen horen bij 
de tijd vlak voor Pasen. 

-  Vandaag vertrekt Jezus van het huis van de 
hogepriester naar het paleis van Pilatus.

-  Laat de kinderen op de beamer de route van 
vandaag zien: van het huis van de hogepriester 
naar het paleis van Pilatus.

-  Laat een kind de deur van het paleis van 
Pilatus openen om te zien wat Jezus vandaag 
meemaakt. 

-  Achter de deur zien de kinderen een kaartje met 
daarop een kruis getekend.  

-  Vraag de kinderen wat ze achter de deur zien. 
Waarom zou er bij het paleis van Pilatus een 
kruis horen? 

-  Vertel aan de kinderen dat ze in de 
kinderdienst horen wat het kruis met 
het bijbelverhaal te maken heeft. 

In de kerkdienst

Tip 
Het gaat bij de vraag 

om de associaties van de 
kinderen zelf. Er is geen 

goed of fout antwoord. In 
de kinderdienst wordt de 

link met het verhaal 
gelegd.

8. OM TE ZINGEN

Zing vandaag couplet 6 van het projectlied.  
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

9.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST, 

NA DE KINDERDIENST

Jeruzalem – locatie Golgota
Deze zondag is er een extra moment met de 
kinderen in de dienst. Na de kinderdienst kunnen  
zij terugkomen in de kerk en de route van Jezus 
verder volgen op de plattegrond. 

In de kinderdienst horen de kinderen dat Jezus 
ter dood veroordeeld wordt. Soldaten brengen 
Jezus naar Golgota om gekruisigd te worden. 
Laat de kinderen de route zien van het paleis van 
Pilatus naar Golgota. Bij de locatie Golgota hoort 
ook een bouwplaat.

Refrein van het lied

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin. 

12

3

4

57

8

6

9

10

11 1

2
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In de kinderdienst

10. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Vrij of niet vrij?
Pilatus wil Jezus vrijlaten. De mensen willen dat juist 
niet. De kinderen spelen een spel waarbij je kunt 
worden vrijgelaten, of juist niet.

Aan de slag:
-  De kinderen staan naast elkaar tegen de muur.
-  Wijs een tikker en een ‘vrijlater’ aan. Beide kinderen 

staan in het midden van de ruimte.
-  De vrijlater wijst steeds een aantal kinderen tegelijk 

aan die nog tegen de muur staan, en zegt: ‘Ik laat je 
vrij’. 

-  Deze kinderen proberen naar de overkant te rennen 
zonder door de tikker getikt te worden.

-  Wordt een kind getikt, dan moet het aan de kant gaan 
staan van de tikker. Komt het kind aan de overkant 
zonder getikt te worden, dan mag het bij de vrijlater 
gaan staan.

-  Zijn de meeste kinderen vrij of gevangen? 

8-12 jaar 
Wie doet wat?!
In het bijbelgedeelte van vandaag moet Pilatus een 
besluit nemen over Jezus. De kinderen maken kennis 
met de personen die bij een rechtszaak betrokken 
kunnen zijn.

Wat heb je nodig?
-   twee vliegenmeppers
-   acht vellen papier met op elk vel een woord: 

aanklager, verdachte, getuige, rechter, publieke 
tribune, advocaat, griffier, veroordeelde en journalist

- plakgum

Aan de slag:
-  Hang met plakgum de vellen papier tegen elkaar aan 

de muur.
-  Twee kinderen krijgen een vliegenmepper.
-  Lees één omschrijving voor:
  • Aanklager
   Ik vertel aan het begin van de rechtszaak welke straf 

de verdachte volgens mij verdient.
   • Verdachte
   De mensen vinden dat ik iets gedaan heb waarvoor ik 

gestraft moet worden.
   

• Getuige
   Ik was bij de gebeurtenis en vertel wat ik gezien en 
gehoord heb.

• Rechter
   Ik beoordeel wie schuldig is en wie niet.
• Publieke tribune
   Ik mag naar deze rechtszaak kijken. Ik moet wel stil 
zijn. Ik mag niet roepen of iemand schuldig is of niet.

• Advocaat
   Ik verdedig de verdachte. Ik ga ervoor zorgen dat 
de verdachte geen straf krijgt, of in elk geval zo min 
mogelijk straf.

•  Griffier
   Ik werk voor de rechtbank en ik schrijf precies op wat 
iedereen tijdens de rechtszaak zegt.

• Veroordeelde
   Ik ben schuldig verklaard aan een strafbaar feit.
• Journalist
   Ik ga goed opletten en kijken en luisteren wat er 
gebeurt. Straks schrijf ik er een stuk over en dat komt 
in de krant of op internet. Ik mag de verdachte niet 
fotograferen of filmen.

-  Zodra de kinderen weten welk woord bij de 
omschrijving hoort, slaan ze met de vliegenmepper op 
het vel papier met het juiste woord. 

-  Twee andere kinderen krijgen de vliegenmepper voor 
een nieuwe omschrijving.
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11.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Het is vandaag de zesde zondag van de veertigdagentijd.
We gaan samen met u en met Jezus op weg naar Pasen.
We horen over Pilatus die een beslissing moet nemen over Jezus.
Hij vindt dat Jezus onschuldig is.
Toch luistert hij naar wat de mensen willen, hij luistert naar hun stem.
Om ons heen zijn ook veel stemmen.
Stemmen die ons wat willen zeggen.
Help ons om tussen al die stemmen uw stem te horen.
Amen. Tip 

Ga in een kring zitten 
voor dit gebed. Je kunt 

een kaars aansteken, of de 
kaars die je meeneemt 

uit de dienst in het 
midden zetten.
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12. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Lucas 23:1-7 en 23:13-25
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 
Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 
meer uit te leggen.

Hij is onschuldig
Pilatus zit nog maar net in zijn werkkamer 
als er op de deur wordt geklopt. Eén van 
zijn knechten komt binnen. ‘Er staat een 
groep mensen voor de deur. Ze hebben 
een gevangene bij zich.’ 
‘Stuur ze maar naar me toe,’ zegt Pilatus. 

De keizer van Rome heeft Pilatus een 
paar jaar geleden naar Judea gestuurd 

om ervoor te zorgen dat alles in dat 
gebied goed gaat. Dat de mensen hun 
belasting betalen, en dat het rustig 
blijft. En dat betekent soms ook dat hij 
problemen moet oplossen.

Er klinkt gestommel op de trap. Boze 
stemmen. 
En daar komen ze binnen: leiders van het 
volk, een groep priesters en mensen die 
in de tempel werken. Ze trekken iemand 
met zich mee. Een gevangene. Zijn kleren 
zijn vuil en hij ziet er moe uit. 
Eén van de mannen neemt het woord. 
‘We hebben hier een misdadiger, meneer. 
Jezus uit Nazaret.’ 
Pilatus trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Wat 
heeft deze Jezus uit Nazaret precies 
gedaan?’ 
‘Hij wil dat ons volk in opstand komt,’ zegt 
één van de mannen boos. 
‘Ja,’ roept een ander. ‘En hij zegt dat we 
geen belasting meer hoeven te betalen 
aan de keizer! Dat kan toch niet!’ 
‘Hij zegt dat hij de koning is!’
Pilatus vraagt aan de gevangene: ‘Bent u 
de koning van de Joden?’ 
Jezus kijkt hem recht aan. ‘U zegt het 
zelf,’ zegt hij. 

Pilatus heeft veel misdadigers gezien in 
zijn leven. Maar dit is geen misdadiger, 
weet hij. Deze man heeft helemaal niets 
verkeerds gedaan. 

‘Volgens mij,’ zegt Pilatus, ‘is deze man 
onschuldig.’ 
‘Niet waar!’ roept één van de mannen. ‘Hij 
is een misdadiger!’
‘Hij probeert ervoor te zorgen dat ons 
volk in opstand komt!’ roept iemand 
anders. 
‘Ja! Hij is begonnen in Galilea, en nu is hij 
hier bezig!’ 
‘In Galilea?’ zegt Pilatus. ‘Maar wat doen 
jullie dan hier? Jullie moeten bij koning 
Herodes zijn. Die is de baas in Galilea. 
En hij is op dit moment ook in Jeruzalem. 
Laat hij het maar uitzoeken.’   
 
Als de groep mensen weg is, kan Pilatus 
eindelijk weer rustig aan het werk. 
Maar een paar uur later wordt hij weer 
gestoord.
‘Meester,’ zegt zijn knecht. ‘Ze zijn terug. 
Koning Herodes weet niet wat hij met 
Jezus aan moet.’ 
Pilatus denkt even na. ‘Goed,’ zegt 
hij. ‘Roep de priesters, de leiders en 

Tip
Praat met de kinderen 

door over wat ze net in de 

kerkdienst gezien en gehoord 

hebben. Jezus is van het huis 

van de hogepriester naar 

het paleis van Pilatus 

gebracht.

Tip
Praat na het verhaal met elkaar door over het voorwerp dat jullie in de kerkdienst uit het paleis van Pilatus hebben gehaald. Wat heeft het kruis met het 

verhaal van vandaag 
te maken?
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de mensen bij elkaar. Laten ze naar 
het plein gaan. Breng Jezus naar het 
balkon. Daar zal ik uitspraak doen. En 
o ja. Jullie moeten iemand uit de cel 
halen. Barabbas. Breng die ook naar het 
balkon.’ 

Als Pilatus het balkon op komt en zijn 
hand opsteekt, wordt het langzaam stil 
op het plein. Pilatus kijkt naar Jezus. De 
soldaten van Herodes hebben Jezus een 
rode mantel aangedaan. Alsof hij een 
koning is. 
‘Jullie hebben Jezus naar me toe 
gebracht,’ roept Pilatus, en zijn stem 
galmt over het plein. ‘Jullie zeggen dat 
hij het volk in opstand brengt. Ik heb dat 
onderzocht. En het is niet waar. Jezus is 
onschuldig. 
Koning Herodes vindt dat ook. Hij heeft 
Jezus naar mij teruggestuurd. 
Jezus heeft niets gedaan waardoor ik 
hem ter dood zou moeten veroordelen. 
Ik zal hem vrijlaten.’ 

De mensen op het plein beginnen te 
schreeuwen. ‘Nee!’
‘Niet vrijlaten! Laat Barabbas maar vrij. 
Maar Jezus moet dood!’ 

‘Waarom?’ zegt Pilatus. ‘Barabbas is een 
moordenaar. Waarom moet Jezus dood? 
Hij heeft toch niks verkeerds gedaan?’
‘Hij moet aan het kruis!’ schreeuwen de 
mensen. ‘Hij moet aan het kruis!’ 
Pilatus kijkt nog een keer naar Jezus, die 
naast hem staat in zijn rode mantel. Die 
helemaal niks zegt. 
Hij kijkt naar de mensen op het plein. De 
woedende gezichten. De gebalde vuisten. 
De stemmen: ‘Hij moet aan het kruis!’ 
Pilatus zucht. Hij moet er van de keizer 
voor zorgen dat het rustig blijft in Judea. 
Hij wil het niet, maar hij zal doen wat de 
mensen vragen. 
‘Goed,’ zegt hij. ‘Neem Jezus maar mee. 
Hang hem maar aan het kruis.’  

8-12 jaar 
Lucas 23:1-7 en 23:13-25

Jezus wordt gedood 
Jezus komt bij Pilatus
De leiders brachten Jezus naar Pilatus, 
de Romeinse bestuurder. Bij Pilatus 
begonnen ze allerlei slechte dingen over 
Jezus te vertellen. Ze zeiden: ‘Jezus wil 
dat het volk in opstand komt. Want hij 
zegt dat je geen belasting moet betalen 

aan de keizer van Rome. En hij zegt dat 
hij de beloofde koning is.’
Pilatus vroeg aan Jezus: ‘Bent u 
de koning van de Joden?’ Jezus 
antwoordde: ‘U zegt het zelf.’ Toen zei 
Pilatus tegen de priesters en tegen alle 
andere mensen die erbij waren: ‘Volgens 
mij is Jezus onschuldig.’ Maar de mensen 
luisterden niet en zeiden nog een keer: 
‘Jezus probeert met zijn ideeën het volk 
in opstand te brengen! Hij begon in 
Galilea. Daarna ging hij heel Judea door, 
en nu doet hij hier hetzelfde.’
Toen Pilatus hoorde dat Jezus uit Galilea 
kwam, stuurde hij hem naar Herodes. 
Want Herodes was de koning van Galilea, 
en hij was op dat moment in Jeruzalem.

(…)

Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is
Pilatus riep de priesters, de leiders 
en het volk bij elkaar. Hij zei tegen 
hen: ‘Jullie hebben Jezus naar mij toe 
gebracht met de klacht dat hij het volk in 
opstand brengt. Daarom heb ik hem hier 
vragen gesteld. Daar waren jullie zelf 
bij. Maar volgens mij klopt het niet wat 
jullie zeggen. Jezus is dus onschuldig. 

En Herodes vindt dat ook, want hij heeft 
Jezus naar mij teruggestuurd. Jezus 
heeft niets gedaan waarvoor hij gedood 
zou moeten worden. Dus ik zal hem 
straffen, maar daarna laat ik hem vrij.’
Maar de mensen schreeuwden allemaal: 
‘Weg met Jezus! Laat Barabbas vrij!’ 
Barabbas zat in de gevangenis omdat 
hij iemand vermoord had tijdens een 
opstand in Jeruzalem.

Pilatus doet wat de mensen willen
Opnieuw zei Pilatus tegen de mensen dat 
hij Jezus wilde vrijlaten. Maar de mensen 
schreeuwden: ‘Jezus moet dood! Hij moet 
aan het kruis!’
Toen zei Pilatus voor de derde keer: 
‘Waarom moet ik Jezus laten doden? Hij 
heeft toch niets verkeerds gedaan? Ik 
zal hem straffen, en dan laat ik hem vrij.’ 
Maar de mensen begonnen nog harder te 
schreeuwen: ‘Jezus moet aan het kruis!’
Omdat de mensen zo schreeuwden, 
besloot Pilatus te doen wat ze wilden. 
Hij liet Barabbas vrij, de man die iemand 
vermoord had tijdens een opstand. En 
Jezus gaf hij aan zijn soldaten mee om 
gedood te worden. Want dat was waar 
de mensen om vroegen.
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13. OM TE WETEN

Pontius Pilatus
Pontius Pilatus was een Romeinse bestuurder van het gebied 
Judea, waarschijnlijk van het jaar 26 of 27 na Christus tot 37 na 
Christus. 
Pilatus was de machtigste persoon in Judea. Hij had veel taken. 
Hij moest bijvoorbeeld het geld van de belastingen verzamelen. 
Hij gaf ook leiding aan soldaten die ervoor moesten zorgen dat 
het rustig bleef. 
Pilatus is vooral bekend omdat hij in het Nieuwe Testament een 
belangrijke rol speelt: hij is degene die Jezus ondervraagt en hem 
uiteindelijk ter dood veroordeelt. 

Kruisigen
Jezus wordt veroordeeld tot de doodstraf. De doodstraf kon 
in de tijd van het Nieuwe Testament betekenen dat iemand 
gekruisigd werd. Dat was een straf die de Romeinen uitvoerden. 
Ze kruisigden alleen slaven, rovers en mensen die in opstand 
gekomen waren. 
Kruisigen was een heel zware straf. Eigenlijk weten we maar 
weinig over deze doodstraf. Want veel mensen uit de oudheid 
vonden het een onderwerp waar je zo weinig mogelijk over moest 
schrijven, omdat het zo verschrikkelijk was.

Goede Vrijdag
Het verhaal over Jezus die gevangen wordt genomen, wordt 
gekruisigd en begraven wordt in veel kerken gelezen op Goede 
Vrijdag. Dat is de vrijdag voor Pasen.

14. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun 
je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar 
blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Wat vertellen de mensen aan Pilatus over Jezus?
-  Welke dingen die Jezus gedaan heeft, vertellen de mensen niet?
-  Wat zegt Pilatus over Jezus? Vindt hij Jezus schuldig of onschuldig?

6-8 jaar 
-  Waarom straft Pilatus Jezus toch, terwijl hij vindt dat Jezus niets verkeerds gedaan 

heeft?
-  Hoe zal Pilatus zich gevoeld hebben toen hij Jezus veroordeelde, denk je?

8-12 jaar 
-  Hoeveel keer zegt Pilatus dat Jezus onschuldig is? En wat besluit Pilatus daarom? 
-  Waarom besluit Pilatus uiteindelijk toch te doen wat de mensen willen? Wat vind je 

daarvan?
-  Heb jij weleens straf gekregen terwijl je niets verkeerds gedaan had? 
-  Pilatus doet niet wat hij zelf wil, maar wat de mensen willen. 
  Heb jij weleens iets tegen je zin gedaan, omdat anderen dat vroegen?  

Waarom was dat?
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15. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Een boek vol platen: de veertigdagentijd
De kinderen kleuren tijdens deze veertig dagentijd 
elke week een plaat die bij het verhaal van de 
zondag past. Zo maken ze in zeven weken hun eigen 
platenboek met alle verhalen die ze tijdens het project 
horen. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. 
Vandaag kleuren ze de zesde kleurplaat. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad met de kleurplaat van 

het verhaal van vandaag
-   een stuk touw

En verder:
- viltstiften of kleurpotloden
-  een schaar
- lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren het 

werkblad in.
-  Laat de kinderen met het touw 

de handboeien van Jezus maken en 
op de plaat plakken. Pilatus doet wat de 
mensen willen, hij veroordeelt Jezus toch.

Tip
Gebruik je deze 

werkvorm niet in de kinderdienst? Geef de  kinderen dan de werkbladen mee om thuis het boekje te maken. Je kunt de boekjes ook kant-en-klaar 
meegeven. 

Tip
De kinderen kunnen 

de handboeien van 

Jezus ook extra 

duidelijk tekenen.
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4-8 jaar 
Schuldig of onschuldig?
Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is en wil hem vrijlaten. 
Het volk vindt Jezus wel schuldig en vindt dat hij gedood 
moet worden aan het kruis. De kinderen denken erover 
na wat Jezus gedaan heeft, en of hij daar dan ook voor 
gestraft zou moeten worden.

Wat heb je nodig?
- zeven vellen A4-papier
-  een dikke stift

Voorbereiding voor de kinderdienst:
-  Schrijf op ieder A4-vel één van de volgende zinnen:
 •  Als kleine jongen geeft hij volwassenen  

les in de tempel. (Lucas 2:41-52)
 •  Hij maakt mensen beter. (Matteüs 4:24)
 •  Hij vergeeft fouten. (Matteüs 9:2)
 •  Hij geeft de mensen uitleg over God.  

(Matteüs 9:35)
 •  Hij bidt tot God. (Lucas 5:16)

 •  Hij eet met mensen die verkeerde 
dingen doen. (Lucas 15:2)

 •   Hij stuurt de handelaars weg bij de 
tempel.  
(Lucas 19:45-48) 

Aan de slag:
-  Lees de zinnen één voor één voor. Vraag bij elke zin aan 

de kinderen of Jezus dit gedaan heeft.
-  Leg de vellen met wat Jezus gedaan heeft op de grond, 

in de vorm van een kruis. 
-  Met zeven vellen doe je dat zo: leg vijf vellen in de 

lengte boven elkaar, en leg dan links en rechts naast de 
tweede van boven nog een vel. 

-  Vraag als alle vellen op de grond liggen per vel of je 
hiervoor volgens de kinderen straf moet krijgen. Zo ja, 
dan blijft het vel liggen. Zo niet, haal dan het vel weer 
weg.

-  Praat even over de opdracht na. Wat vinden de kinderen 
van wat Jezus gedaan heeft? Wat vinden ze het mooiste 
of belangrijkste?
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8-12 jaar 
Bouw Jeruzalem
De kinderen bouwen deze 
veertigdagentijd de stad Jeruzalem 
met de plaatsen waar Jezus komt in de 
dagen voor Pasen. 
Jezus komt vandaag in het paleis van 
Pilatus. De kinderen bouwen het paleis.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  de delen van de plattegrond van 

Jeruzalem waar de kinderen op de 
eerste zondag mee begonnen zijn 
(Bijbel Basics zondag 74)

- karton (groen of bruin)
-  het werkblad met de bouwplaat van 

het paleis van Pilatus op karton
-  takjes en touw
-    het werkblad met de bouw plaat van 

Golgota op karton

En verder:
-  viltstiften of  

verf en kwasten
- een schaar
- lijm
-  allerlei materialen zoals wc-rollen, 

kurk, gekleurd papier, steentjes, verf, 
wol, zand

Aan de slag:
-  De kinderen versieren het paleis van 

Pilatus op het werkblad.
-  Ze knippen het paleis van Pilatus uit.
-  De kinderen vouwen de vouwlijnen 

om.
-  De kinderen doen lijm op de 

plakstroken en zetten het paleis van 
Pilatus in elkaar.

-  Ze plakken het paleis van Pilatus op 
groen of bruin karton. Zo bouwen 
ze verder aan hun plattegrond van 
Jeruzalem.

-  Van de takjes en het touw maken de 
kinderen een kruis. Deze plaatsen ze 

op hun plattegrond op de locatie van 
Golgota.

Tip
Er is ook een 

bouwplaat van de 

locatie Golgota (het 

verhaal tussen deze 

en de volgende 

zondag in).

Tip
Als er tijd over is, kunnen de kinderen met het overige materiaal zelf bouwen aan de stadsmuur, bomen, straten, huizen, bergen, 

enzovoort.

3de etage

2de etage

1ste etage

1
2

3

Tip
Maak de kruizen 

eventueel steviger 

door er een  

stokje achter  

te plakken.
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8-12 jaar 
Hoe luister jij? 
Pilatus luistert met één oor naar het geschreeuw 
van de mensen die roepen dat Jezus moet 
worden gedood. Hij houdt zijn andere oor dicht 
voor de stem binnen in hem, die zegt dat Jezus 
onschuldig is. Hij besluit dan om te doen wat de 
mensen willen. Wat gebeurt er als je maar met 
één oor luistert? 
Dat ontdekken de kinderen in dit proefje!

Wat heb je nodig?
-  een hard tikkende wekker

Aan de slag:
-  Eén van de kinderen verlaat de 

ruimte.
-  Bedenk met elkaar een goede 

verstopplek voor de wekker en leg de wekker 
daar neer. 

-  Het kind komt terug in de ruimte terwijl het één 
oor goed dichthoudt met zijn of haar wijsvinger. 
Zoeken maar!

-  Hoe lang duurt het voordat de wekker is 
gevonden? 

-  Doe hetzelfde nog een keer, maar nu mag het 
kind met beide oren open de wekker zoeken. 

-  Lukt het nu makkelijker?

Uitleg:
Met één oor hoor je wel geluid, maar 
niet goed waar het vandaan komt. 
Het is lastiger je richting te bepalen 
met één oor dan met twee oren. 

wat heb je nodig?
* een hard tikkende wekker

Eén van de kinderen
verlaat de ruimte.

1
De anderen verstoppen

de wekker.

2
Zoek de wekker terwijl je één oor

heel goed dichthoudt met je wijsvinger.

3
Zoek daarna een keer de wekker

terwijl allebei je oren open zijn.

4

Hoe lang
duurt dat?

Lukt het nu
makkelijker?

Tips
- In plaats van een wekker 

kun je ook een mobiele telefoon gebruiken die bijvoorbeeld na twee 
minuten een alarmgeluid geeft.

- Wil je het moeilijker maken? Laat 
de andere kinderen dan door 

het tikken van de wekker 
heen praten.
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8-12 jaar 
Journalisten aan de slag
De kinderen zijn journalisten die de rechtszaak tegen 
Jezus hebben gevolgd. Ze proberen met behulp van 
het bijbelgedeelte alles wat ze gehoord en gezien 
hebben te ordenen. Lukt het de kinderen om een 
goed beeld van de rechtszaak van Jezus te krijgen?

Wat heb je nodig?
-  de werkbladen
-  een schaar

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van drie.
-  Geef elk groepje de werkbladen.
-  De kinderen knippen de afbeeldingen van de 

personen, de namen, de rollen en de uitspraken uit.
-  Laat de kinderen de naam, de rol en de uitspraak of 

uitspraken bij de afbeelding van de juiste persoon 
leggen. Wie heeft welke rol in het verhaal, en wat 
wordt er gezegd?

-  Praat met de groepjes over de oplossingen. Zijn er 
verschillen tussen de groepjes? Hoe komt dat?

-  Leg dit eens naast de taakbeschrijvingen in de 
opdracht Wie doet wat?! (10. Om te beginnen voor 
8-12 jaar). Houden alle personen zich aan hun rol en 
hun taak?

Oplossing:
De leiders van het volk, de priesters en de 
wetsleraren:
- ‘Jezus probeert het volk in opstand te brengen.’
-  ‘Van Jezus hoef je geen belasting aan de keizer te 

betalen.’
- ‘Jezus zegt dat hij de beloofde koning is.’
Jezus:
- ‘U zegt het zelf.’
Pilatus: 
- ‘Bent u de koning van de Joden?’
- ‘Volgens mij is Jezus onschuldig.’
-  ‘Jullie komen met de klacht dat Jezus het volk in 

opstand brengt.’
- ‘Volgens mij klopt het niet wat jullie zeggen.’
- ‘Ik zal hem straffen, maar daarna laat ik hem vrij.’
- ‘Waarom moet ik Jezus laten doden?’
- ‘Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
-  ‘Ik doe waar de mensen om vragen: ik geef Jezus 

aan mijn soldaten mee om gedood te worden.’
De mensen:
- ‘Weg met Jezus!’
- ‘Laat Barabbas vrij!’
- ‘Jezus moet dood!’
Barabbas:
- ‘Ik ben vandaag vrijgelaten.’
Lucas:
- ‘Ik schrijf over alles wat er met Jezus is gebeurd.’
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COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Projectmateriaal: NBG/De Boer illustraties

Lied: NBG/Leonie van den Berg & Henk Lip 

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/De Boer illustraties

Kleurplaat 4-8 jaar: NBG/De Boer illustraties

Bouwplaten 8-12 jaar: NBG/De Boer illustraties

Strip: NBG/Bart den Heeten

Tekeningen opdracht 8-12 jaar: NBG/Paul Oole

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

16. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 
mensen. Dat is een wens die vaak aan 
het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens 
zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’  

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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GOEDE VRIJDAG

Het verhaal over Jezus die gevangen 
wordt genomen, wordt gekruisigd 
en begraven wordt in veel kerken 
gelezen op Goede Vrijdag. Dat is de 
vrijdag voor Pasen.

KRUISIGEN

Jezus wordt veroordeeld tot de doodstraf. De doodstraf 
kon in de tijd van het Nieuwe Testament betekenen dat 
iemand gekruisigd werd. Dat was een straf die de Romeinen 
uitvoerden. Ze kruisigden alleen slaven, rovers en mensen  
die in opstand gekomen waren. 
Kruisigen was een heel zware straf. Eigenlijk weten we maar 
weinig over deze doodstraf. Want veel mensen uit de oudheid 
vonden het een onderwerp waar je zo weinig mogelijk over 
moest schrijven, omdat het zo verschrikkelijk was.

Omdat de mensen zo 
schreeuwden, besloot 
Pilatus te doen wat ze 

wilden.

Lucas 23:23-25

JOURNALISTEN  

AAN DE SLAG

Jij bent een journalist die de 
rechtszaak tegen Jezus heeft gevolgd. Je 
hebt van alles gehoord en gezien. Lukt het 
jou om een goed beeld van deze rechtszaak 
te krijgen? 

Je ziet op de werkbladen afbeeldingen 
van personen uit het verhaal, namen, rollen 
en uitspraken. Wie heeft welke rol in het 
verhaal? En wat wordt er gezegd? 
Knip de afbeeldingen van de personen, de 
namen, de rollen en de uitspraken uit. Wat 
hoort bij elkaar?

Doen alle personen wat ze volgens hun rol 
moeten doen, denk je?
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wat heb je nodig?
* een hard tikkende wekker

Eén van de kinderen
verlaat de ruimte.

1
De anderen verstoppen

de wekker.

2
Zoek de wekker terwijl je één oor

heel goed dichthoudt met je wijsvinger.

3
Zoek daarna een keer de wekker

terwijl allebei je oren open zijn.

4

Hoe lang
duurt dat?

Lukt het nu
makkelijker?

HOE LUISTER JIJ?

Pilatus luistert met één oor 
naar het geschreeuw van de 
mensen die roepen dat Jezus moet worden 
gedood. Hij houdt zijn andere oor dicht 
voor de stem binnen in hem, die zegt 
dat Jezus onschuldig is. Hij besluit dan 
om te doen wat de mensen willen. Wat 
gebeurt er als je maar met één oor 
luistert? Dat ontdek je in dit proefje!

PONTIUS PILATUS

Pontius Pilatus was een Romeinse bestuurder van het gebied Judea, 
waarschijnlijk van het jaar 26 of 27 na Christus tot 37 na Christus. 
Pilatus was de machtigste persoon in Judea. Hij had veel taken. Hij 
moest bijvoorbeeld het geld van de belastingen verzamelen. Hij gaf ook 
leiding aan soldaten die ervoor moesten zorgen dat het rustig bleef. 
Pilatus is vooral bekend omdat hij in het Nieuwe Testament een 
belangrijke rol speelt: hij is degene die Jezus ondervraagt en hem 
uiteindelijk ter dood veroordeelt.

Tips
- In plaats van een 

wekker kun je ook een 
mobiele telefoon gebruiken die bijvoorbeeld na twee minuten een 

alarmgeluid geeft.
- Wil je het moeilijker maken? 

Laat andere kinderen dan door 
het tikken van de wekker 

heen praten.
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de leiders van het volk
de priesters en de 

wetsleraren

de mensen

Jezus

LucasPilatus

Barabbas

‘Jezus probeert het volk 
in opstand te brengen.’

‘Van Jezus hoef je geen belasting 
aan de keizer te betalen.’

‘Jezus zegt dat hij de 
beloofde koning is.’

‘Volgens mij is Jezus 
onschuldig.’

‘Jullie komen met de 
klacht dat Jezus het volk 

in opstand brengt.’

‘Volgens mij klopt het 
niet wat jullie zeggen.’

‘Ik zal hem straffen, maar 
daarna laat ik hem vrij.’

‘Waarom moet ik 
Jezus laten doden?’

‘Ik schrijf over alles wat  
er met Jezus is gebeurd.’

‘Hij heeft niets 
verkeerds gedaan.’

‘Laat Barabbas vrij!’

‘Ik doe waar de mensen  
om vragen: ik geef Jezus  
aan mijn soldaten mee  
om gedood te worden.’

‘Jezus moet dood!’

‘Ik ben vandaag vrijgelaten.’

‘Weg met Jezus!’
‘U zegt het zelf.’

‘Bent u de koning  
van de Joden?’
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aanklager

verdachte

veroordeelde

getuige

rechter

publieke tribune

advocaat

griffier


