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1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project 

waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag 

staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en 

zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral 

op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd 

waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar 

Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen 

van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar 

toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer 

uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de 

Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen 

altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ 

voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus 

geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan 

zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te 

hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten 

in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn 

voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen 

laten.

Tijdens dit project lezen we de volgende 

teksten uit het Johannes-evangelie:

-  Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(Johannes 12:1-8)

-  Jezus wast de voeten van de leerlingen  

(Johannes 13:1-5, 12-17)

-  Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)

-  Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)

-  Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)

-  Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)

-  Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje en een lied. In de filmpjes is elke zondag een 

verteller te zien en te horen die de kinderen op een 

creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting 

de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 

In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan 

de slag met een poster met luikjes en een bijbehorend 

boekje met opdrachten. Iedere zondag openen de 

kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds 

meer de liefde van Jezus op het spoor komen.

Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. 

De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te 

bestellen via https://shop.bijbelgenootschap.nl.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de zesde van een blok 

met zeven teksten over Jezus’ laatste 

week volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 18:1-14 

centraal: een groep soldaten komt om 

Jezus gevangen te nemen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op Jezus die door de soldaten 

vastgebonden en meegenomen wordt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op Jezus die de soldaten 

tegemoet loopt en laat zien dat Hij 

ervoor kiest om met hen mee te gaan.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Jezus heeft met zijn leerlingen gegeten. Hij 

heeft hun voeten gewassen, uitleg gegeven over 

wat er met Hem zal gebeuren, de heilige Geest 

beloofd en voor hen gebeden. Nu gaat hij samen 

met de leerlingen naar een tuin. De naam van die 

tuin wordt niet genoemd, maar de plek lijkt overeen 

te komen met de tuin Getsemane, waarover de 

andere evangelisten schrijven (Matteüs 26:36-57; 

Marcus 14:32-52; Lucas 22:39-54). De andere 

evangelisten vertellen ook dat Jezus hier in z’n 

eentje bidt. Maar volgens Johannes bidt Jezus al 

eerder: tijdens de maaltijd, met de leerlingen. Het 

is een uitvoerig gebed waarin Hij vraagt of God 

de gelovigen wil helpen om op Hem te blijven 

vertrouwen en een eenheid te vormen, ook als ze 

het moeilijk krijgen.

Aan het begin van de maaltijd was Judas 

vertrokken. Nu wordt duidelijk met welk doel hij  

dat deed: om Jezus uit te leveren.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Vandaag lezen we hoe Jezus gevangengenomen wordt. Net als 

vaker in het Johannes-evangelie hebben verschillende details in het 

verhaal een extra betekenis.

Dat begint al bij Jezus’ reactie op de uitspraak van de soldaten ‘Wij 

zoeken Jezus uit Nazaret.’ Jezus antwoordt dan: ‘Ik ben het’. Dit doet 

denken aan de manier waarop God zich aan Mozes bekendmaakt 

(Exodus 3:14). De soldaten zijn dan ook dusdanig onder de indruk dat 

ze achteruit deinzen en op de grond vallen. Steeds weer heeft Jezus 

gezegd dat Hij en de Vader samen één zijn (Johannes 10:30), en ineens 

vangen de soldaten en de leerlingen een glimp van die eenheid op.

Het verhaal is ook op allerlei manieren verbonden met Jezus’ onderwijs 

aan de leerlingen en zijn gebed voor alle gelovigen, waarover we de 

afgelopen zondagen gelezen hebben. Jezus vraagt bijvoorbeeld aan de 

soldaten om zijn leerlingen te laten gaan. Johannes wijst hierbij terug 

naar Jezus’ gebed (Johannes 17:12), waarin Hij aan God vraagt om de 

leerlingen te beschermen, ook wanneer Hij zelf niet meer op de wereld is.

Petrus probeert Jezus met het zwaard te verdedigen. Maar Jezus 

benadrukt dat Hij vrijwillig, uit gehoorzaamheid aan God, het lijden op 

zich neemt.

Later zal Jezus door de Romeinse bestuurder Pilatus worden 

veroordeeld. Maar eerst wordt Hij bij Annas gebracht, de schoonvader 

van Kajafas. Kajafas was de hogepriester die gezegd had dat het best 

één man voor het hele volk kon sterven (Johannes 11:50). Kajafas had die 

woorden vooral in politieke zin bedoeld: de Romeinen konden maar beter 

één onruststichter doden dan dat er een opstand zou uitbreken. Maar 

voor de lezer van het evangelie is duidelijk dat Jezus’ dood een heel 

andere betekenis heeft.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 18:12.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 18:4-5.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te 

laten zien 

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per twee kinderen:

-  een stuk touw

4-6 jaar 

Om te doen: Wirwar van touwen

Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden

4-8 jaar 

Om te doen: Jezus wordt 

gevangengenomen

Per kind:

-   het werkblad op karton

-   een priklap en een prikpen

En verder:

-   wol of heel dun touw

-   kleurpotloden

Om te doen: Zoekplaat

Per kind

-  de zoekplaat van het 

bijbelverhaal

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Geboeid

Per kind:

-  een stoel

En verder:

-  een extra stoel

Om te doen: Zoekpuzzel

Per kind:

-   het werkblad

-   een potlood

Om te doen: Wat een reactie!

Per tweetal:

-   een liniaal

Toen werd Jezus gevangengenomen en 
vastgebonden. De Romeinse officier en zijn 

soldaten, en de dienaren van de Joodse leiders, 
namen hem mee.

JOHANNES 18:12
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Jezus wist precies wat er met hem zou gaan 
gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: 
‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zoeken 

Jezus uit Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik ben het.’

JOHANNES 18:4-5
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