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Petrus gaat hem achterna. Bij een de binnenplaats blij� hij 

wachten. Daar herkent iemand hem. ‘He, hoor jij ook niet bij die 

Jezus van Nazareth, die ze net hebben gearresteerd?’ Petrus 

wordt bang, straks nemen ze mij ook nog gevangen! ‘Nee hoor, 

hoe kom je erbij.’ Iemand anders zegt: jawel, ik heb je wel eens 

met hem gezien’. Petrus zegt nog een keer: ‘nee, dat klopt niet.’ 

Dan zegt nog iemand: ‘Ik weet het zeker, je bent een van zijn 

leerlingen, je praat net zoals hij.’ Petrus roept uit: ‘ik ken die man 

niet.’ En op dat moment hoort hij een haan kraaien. Petrus 

herinnert zich de woorden van Jezus. Hij hee� zijn meester 

verraden. Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht en huilt .

Daar is Judas met de soldaten om hem te arresteren. Ze nemen 

hem gevangen en voeren hem weg.

Het is donderdagavond. Jezus en zijn discipelen hebben in de  

grote bovenzaal het paschamaal gegeten. Na de maal�jd gaat 

Jezus met een paar leerlingen naar een tuin om tot God te 

bidden. Hij is bang en verdrie�g. Maar hij vertrouwt op God. 

Tips:
Lees het verhaal hiernaast.

Kleur bovenstaand plaatje 

en plak het bij jullie 

kruis.
Hieronder nog 2 extra 
kleurplaatjes bij dit 

verhaal.

illustratie uit 'Schitterende bijbelverhalen' en 'Bijbelse verhalen 
voor jonge kinderen’

Na de maaltijd gaat Jezus met een paar leerlingen naar een tuin 
om tot God te bidden. Hij is bang en verdrietig. Maar hij 
vertrouwt op God. En daar is Judas met de soldaten om hem te 
arresteren. Ze nemen hem gevangen en voeren hem weg, 
Petrus gaat hem achterna. Bij een de binnenplaats blijft hij 
wachten. Daar herkent iemand hem. ‘He, hoor jij ook niet bij die 
Jezus van Nazareth, die ze net hebben gearresteerd?’ 
verloochening-Petrus-Bijbelse-verhalen-voor-jonge-kinderen-
IMG 7829Petrus wordt bang, straks nemen ze mij ook nog 
gevangen! ‘Nee hoor, hoe kom je erbij.’ Iemand anders zegt: 
jawel, ik heb je wel eens met hem gezien’. Petrus zegt nog een 
keer: ‘nee, dat klopt niet.’ Dan zegt nog iemand: ‘Ik weet het 
zeker, je bent een van zijn leerlingen, je praat net zoals hij.’ 
Petrus roept uit: ‘ik ken die man niet.’ En op dat moment hoort hij 
een haan kraaien. Petrus herinnert zich de woorden van Jezus. 
Hij heeft zijn meester verraden. Hij slaat zijn handen voor zijn 
gezicht en huilt bittere tranen.

Jezus wordt aan het kruis geslagen. Zo ging dat toen met 
misdadigers. Eerst nemen ze hem zijn kleren af. Die verdelen ze 
onder elkaar door dobbelstenen te gooien. De winnaar mag de 
kleding van Jezus houden. Uren hangt Jezus aan het kruis. Dan 
wordt het aardedonker. Jezus bidt nog een keer tot God en 
sterft. De vrienden van Jezus halen zijn lichaam van het kruis en 
leggen het in een graf neer. Ze rollen er een hele zware steen 

De soldaten brengen Jezus voor Pilatus, de Romeinse baas. 
Deze vindt eigenlijk dat Jezus onschuldig is, maar het volk wordt 
door de hogepriesters opgehitst en ze roepen hard dat Jezus 
doodgemaakt moet worden. ‘Hij zegt dat hij de koning van de 
Joden is. Maar we hebben geen koning’. En Pilatus veroordeelt 
Jezus ter dood. Jezus moet zijn kruis op zijn rug nemen en naar 
de berg Golgotha lopen. De soldaten bespotten hem. Ze zetten 
een krans van doornige takken als een kroon op zijn hoofd en 
trekken hem een paars kleed aan als een koningsmantel. ‘Kijk 
nou toch eens, nu ben je een echte koning’, lachen ze.

illustratie uit 'Bijbel voor Kinderen’

Het kruis
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