
Het is volbracht
Zoals verteld in Johannes 18:28-19:42; Lukas 23:34-35

Sleutelvers:
Jezus wist dat het nu allemaal achter de rug was.

Johannes 19:28a Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het voorgaande verhaal (of de verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 

Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 

ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Wat gebeurde er met Jezus voordat Hij gekruisigd werd?

       (Hij werd geslagen, Hij kreeg een doornenkroon op Zijn hoofd en Hij moest Zijn kruis 

een heuvel op dragen.)

 •   Wat zei Jezus om te laten zien dat Hij klaar was met wat Hij kwam doen?

      (“Het is volbracht.”)

 •   Wat gebeurde er met het lichaam van Jezus nadat Hij gestorven was?

      (Het werd in een leeg graf neergelegd.)

Maar er is meer…
Jezus is de Zoon van God en Hij had Zichzelf kunnen redden. Maar Jezus hield zoveel van ons 

dat Hij vrijwillig stierf zodat Hij de straf voor onze zonden kon dragen. Jezus’ liefde voor ons 

en voor Zijn Vader hield Hem aan het kruis.

Voor de ouder



Gods grotere verhaal…
God houdt van ons, maar God houdt niet van zonde. Zonde brengt afstand tussen ons en God. 

Iedere keer dat wij niet luisteren naar God, zondigen wij. We hebben vergeving van onze zonden 

nodig om weer vriendschap te hebben met God. God wist dit en Hij maakte een speciaal plan om 

ons te helpen. God stuurde Zijn Zoon, Jezus, om de straf voor onze zonden te dragen zodat wij 

vergeven konden zijn.

Mijn verhaal…
Jezus stierf aan het kruis zodat jouw zonden vergeven kunnen zijn. Hij stierf omdat Hij van ons 

hield en wil dat wij weer vriendschap met God kunnen hebben.

 •   Hoe voelt het om te weten dat Jezus zoveel van je houdt?

      (Dankbaar, blij, opgelucht, enz.)

 •   Waarom stierf Jezus aan het kruis?

      (Om de straf voor mijn zonden te dragen.)

Praat met God…
Lieve Here Jezus,

U heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,  

Ik ben de enige weg tot de Vader.”

Dank U dat U zoveel van mij hield dat U voor mij aan het kruis bent gestorven.

Dank U dat U voor mij een weg terug naar God heeft gemaakt.

Amen

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, antwoordde Jezus, “Ik ben de enige weg tot de Vader.”     
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