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Jesus sterf vir ons 
sondes - en hy leef!

Gebruik die prentjies en leesstukke om jou kinders van Paasfees te vertel. Dié leesstukke is 
gebaseer op Matteus 26 en 27. Dit begin waar Jesus gesalf word met reukolie, tot waar Hy 
gekruisig word. 
Dis belangrik dat almal verstaan deur hoeveel pyn en lyding Jesus is om vir ons sondes te sterf. 
Jesus het ook nie net vir mense gesterf wat in die Bybelse tyd gelewe het nie, maar vir elkeen van 
ons - vandag! Nog belangriker is om die klem te lê daarop dat Jesus die dood oorwin het. 
Na drie dae het Hy uit die dood opgestaan. In Jesus se woorde in Johannes 16:33 kry ons hierdie 
troos: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”  
Na Jesus se opstanding het Hy opgevaar na die hemel en sit Hy aan die regterhand van God, 
waar Hy ons plek gereed maak. Ons moet elke dag lewe met die gedagte van hoe belangrik die 
kruisiging vir ons lewens is.
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Die gebeure van Jesus se kruisiging
Ons lees in die Evangelies van Jesus se kruisiging. In Matteus 26 en 27 kan jy lees van waar Jesus 
verraai, gearresteer en verloën is tot by sy kruisiging. Kry jou Bybel om al die teksverse te gaan lees, 
of lees die uiteensetting en kleur die prentjies in. 

1. Jesus word gesalf
In Matteus 26:6-13 lees ons van ’n vrou wat reukolie oor Jesus se kop gegooi 
het. Die dissipels dink dis ’n mors van duur reukolie, maar Jesus sê dat sy ’n 
goeie daad gedoen het: “Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy My 
voorberei vir my begrafnis” (Matteus 26:12). 

2. Judas stem in om Jesus te verraai
Een van Jesus se twaalf dissipels, Judas Iskariot het vir die priesterhoofde gesê: 
“‘Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?’ Hulle het hom toe 
dertig silwermuntstukke betaal” (Matteus 26:15). 

3. Jesus eet en drink saam sy dissipels
In Matteus 26:17-30 lees ons van die paasmaaltyd. Jesus beveel sy dissipels om 
die ete gereed te kry. Terwyl hulle eet sê Jesus vir hulle dat een van hulle aan 
die tafel Hom gaan verraai. Die dissipels het dit almal ontken, selfs Judas. Daar-
na het Jesus brood gevat, die seën gevra, dit gebreek en vir sy dissipels gesê: 
“Neem, eet; dit is my liggaam” (Matteus 26:26). Toe het Hy ’n beker gevat, ’n dank-
gebed uitgespreek en vir hulle gesê: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die 
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing 
van sondes” (Matteus 26:27-28). Dit is hoe die nagmaal ingestel is. 

 4. Jesus weet dat Petrus Hom gaan verloën
Jesus sê vir sy dissipels dat hulle almal Hom daardie aand in die steek gaan laat. 
Petrus antwoord dat hy dit nooit sal doen nie. In Matteus 26:34 lees ons dat 
Jesus vir hom sê: “Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 
Ons lees later dat dit wel so gebeur het: as Petrus gevra word of hy saam Jesus 
was, ontken hy dit drie keer en sê: “Ek ken die man nie” (Matteus 26:74). 

5. Jesus bid in Getsemane
Jesus gaan saam met sy dissipels na die tuin van Getsemane. Hy neem Petrus en 
die seuns van Sebedeus saam met Hom en sê vir hulle: “Ek voel doodsbenoud. Bly 
hier en waak saam met My” (Matteus 26:38). Jesus bid drie keer en bid: “My Vader, 
as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil 
geskied” (Matteus 26:42). 



paasfees

Uitgegee deur die Deputate Jeugsorg www.gkjeug.co.za

Jesus lewe!
Jesus is dood aan die kruis en is begrawe, maar as Christene glo ons, en weet ons, dat Hy na drie 
dae weer opgestaan het uit die dood. “Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê 
het” (Matteus 28:6). Jesus het vir ons sondes gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê.  
Gelowiges weet dat die kruisiging van Jesus nie die einde is nie. Dit is belangrik dat ons almal vertel 
dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het en dat Hy nou in die hemel is, waar Hy vir ons ’n plek 
gereed maak en van waar Hy oor ons heers. 

9. Jesus word gekruisig
Die soldate het Jesus weggelei om Hom te kruisig en ’n man met die naam 
Simon langs die pad gekry en hom gedwing om Jesus se kruis te dra. “Hulle kom 
toe by ’n plek wat Golgota genoem word; dit beteken Kopbeenplek” (Matteus 27:33) 
en dis waar hulle Hom gekruisig het. “Bokant sy kop het hulle die aanklag teen 
Hom in skrif aangegee: ‘Dit is Jesus, die koning van die Jode’” (Matteus 27:37).

8. Die soldate spot Jesus
Die goewerneur se soldate het Jesus toe gevat om Hom te kruisig. Hulle het ’n 
pers mantel oor Hom gegooi, ’n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit en 
’n stok in sy regterhand gesit. Toe het hulle Hom bespot en gesê: “Ons groet u, 
Koning van die Jode” (Matteus 27:29).

7. Pilatus was sy hande in onskuld
Nadat Jesus gevange geneem is, het hulle hom na die hoëpriester, die skrif- 
geleerdes en die familiehoofde gevat. Hulle het redes gesoek om Jesus te 
kruisig. Die priesterhoofde en die hele Joodse Raad het ’n rede probeer vind. 
Uiteindelik kla hulle Jesus van godslastering aan, omdat Hy homself die Seun 
van God noem. Jesus word dan na Pilatus, die goewerneur, toe gevat. Pilatus 
kon nie ’n rede vind om Jesus skuldig te vind nie. Hy vra die mense wat by- 
mekaar gekom het: “Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word?” 
Hulle skreeu almal: “Kruisig hom” (Matteus 27:22). Pilatus het weer probeer, maar 
die mense het net harder geskree dat Jesus gekruisig moet word. Toe “het hy 
water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: ‘Ek is onskuldig aan die bloed 
van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid’” (Matteus 27:24).

6. Jesus word gearresteer
Na Jesus se gebede, sê Hy vir sy dissipels dat hulle saam met Hom moet gaan 
want sy verraaier is op pad. Judas kom dan daar aan “en saam met hom was 
’n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en 
die familiehoofde van die volk gestuur” (Matteus 26:47). Judas het met hulle 
afgespreek dat hulle die persoon wat hy soen moet arresteer. “Hy het reguit na 
Jesus toe gegaan en gesê: ‘Goeiemôre, Rabbi,’ en Hom gesoen.”
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Judas stem in om Jesus te verraai
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Jesus weet dat Petrus Hom gaan verloën

   
Jesus eet en drink saam sy dissipels

   
Die soldate spot Jesus

   
Jesus bid in Getsemane

   
Jesus word gearresteer

   
Pilatus was sy hande in onskuld
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Jesus staan op uit die dood

Pas die maats & vind die volgorde
Nadat jy die gebeure van die kruisiging in Matteus 26 en 27 gelees het, kan jy kyk hoeveel jy kan 
onthou. Verbind die sinne met die prentjie wat daarby pas. Merk die sinne dan van 1 tot 10 om dit 
in die regte volgorde te sit.

Aktiwiteit


