
Hallo allemaal! Vandaag gaat het over de Heere Jezus die naar Jeruzalem gaat voor het Paasfeest om te lijden en 

te sterven. De Heere Jezus wordt gewaarschuwd door een paar farizeeërs. 

Een leuke verwerking, een rebus, wat vragen, en een tekening voor de kleinsten! 

Fijn dat jij er bent vanmorgen! Wie preekt er vanmorgen? …………………………… 

 

Zet een rondje om de goede antwoorden. 

Uit de Bijbel lezen we uit: 

- D Matheus 
- C Markus 
- J Lukas 

Jezus is op weg naar de stad 

- E Jeruzalem 
- A Kapernaum 
- U Nazareth 

Wie komen er bij Jezus?  

- D Discipelen 
- Z Farizeeën 
- K zieken 

Wat zeggen ze tegen Hem?  

- Z Dat ze niet in Hem geloven. 
- WDat Hij geen zieken meer beter mag maken. 
- U Dat Hij moet vertrekken uit de stad. 

Waarom? 

- K Omdat ze een hekel aan Hem hebben. 
- S Omdat Herodes Hem wil doden. 
- M Omdat de soldaten Hem gevangen willen 

nemen. 
Hoe noemt Jezus Herodes?  

- R Een vos 
- N Een hond 
- L Een wolf 
- E Boze geesten wegjagen en zieke mensen 

beter maken. 

- A Veel bidden. 
Hij blijft gewoon aan het werk en doet wat zijn vader wil: 

- O Voor alle mensen genoeg eten en drinken    
      regelen. 

- R Alleen als Hij zin heeft. 
-     D Vandaag en morgen en op de 3

e
 dag zal   

            het werk klaar zijn 

- J Van 8 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags. 
Vertrekt Jezus uit de stad? 

- T Ja. 
- U Nee. 

- S Misschien. 
Hoeveel dagen moet Jezus reizen? 

- U 5 
- I 9 
- O 3 

Wat zal er gaan gebeuren als Jezus in Jeruzalem komt?  

- M Dan zal het feest zijn. 
- N Dan zal Hij gekruisigd worden.  
- W Dan gaat Hij op bezoek bij   

           vrienden.  

Is het erg dat dat gaat gebeuren? 

- S Ja, maar dat is wel waarvoor  
           Jezus naar de aarde gekomen is. 

- P Nee hoor, helemaal niet. 
- Z Ik weet het niet, misschien had Hij   

           wel iets verkeerds gedaan. 

Jezus heeft verdriet om de stad omdat 

- ? Niemand er aardig is. 
- ! Hij zo graag wilde dat ze in Hem    

            zouden geloven zodat Hij ze kon    

            redden van hun zonden. 

- ) Er veel zieken zijn. 
Zet de letters van de goede antwoorden naast elkaar. Wat 

lees je dan? 

………………………………………………….. 



Vraagjes en nadenkertjes…… 

1. In dit bijbelgedeelte lezen we over 2 dieren, een vos en een hen (dat is een kip). Ken jij nog 

meer dieren die in de bijbel genoemd worden? Denk maar eens aan de Psalmen, of de 

gelijkenissen. 

 

2. De Heere Jezus wordt gewaarschuwd door de farizeeën. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, 

toch? Vaak doen de farizeeën lelijk over de Heere Jezus. Ken jij nog een paar voorbeelden 

van vriendelijke farizeeën en schriftgeleerden? 

 

3. Waarom moest de Heere Jezus eigenlijk naar Jeruzalem? 

 

4. De Here Jezus wil dat de mensen bij Hem komen schuilen ('zoals een hen  (=kip) haar 

kuikens...). Zou je ook bij de Heere Jezus willen schuilen, en zo ja, waarvoor dan? 

 

Vandaag lezen we uit de bijbel! Dat is uit …..…………………………………… Kleur maar in! 

 

 
 
 



 

 

 



 


