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De dame stie op 'e 
lawaaiige heuvelhelling, 
har tryste eagen seagen
op nei in ferskriklik
toaniel. Har Soan
wie stjerrende. 
De mem wie Maria, 
en hja stie by it 
plak dêr't Jezus
oan in krús
spikere waard.
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Doe fertelde Jezus syn freonen dat Hy ferret 
wurde soe, en se soene fuortrinne.  "Ik sil net 
fuortrinne," sei Piter.  "Foar't de hoanne kraait, 
sille jo My trije kear wegerje," sei Jezus.

Hjirnei gie Judas, ien fan 
Jezus syn tolve learlingen, 
yn om Jezus te ferrieden
oan de hegeprysters foar
30 sulveren.

Nee! God mislearre net. 
Jezus hie gjin flater makke. 
Jezus wist altyd dat Hy troch 
goddeleaze minsken deade
wurde soe. Sels doe't Jezus
in poppe wie, hie in âlde
man mei de namme
Simeon oan Maria ferteld
dat fertriet foarút lei.

Op it Joadske Peaskefeest hie
Jezus syn lêste miel mei syn
learlingen.  Hy fertelde har
prachtige dingen oer God en syn
beloften oan dyjingen dy't Him 
hâlde. Doe joech Jezus brea en in 
beker foar har om te dielen. Dizze
wiene om har te herinnerjen dat
it lichem en it bloed
fan Jezus
waarden jûn om 
ferjouwing foar
sûnden te bringen.

In pear dagen foar't Jezus
waard fermoarde, kaam
in dame en goot
geparfumeerde salve op 
Syn fuotten. "Se fergriemt jild," 
klagen de learlingen. "Se hat in 
goed wurk dien," sei Jezus. "Se die it foar
myn begraffenis." Wat frjemde wurden!

Hoe is dit allegear
bard? Hoe koe Jezus
sa'n moai libben op sa'n
ôfgryslike manier
einigje? Hoe 
koe God 
tastean dat
syn Soan oan
in krús spikere waard
om dêr te stjerren? 
Hat Jezus in flater
makke oer wa't hy wie? 
Hat God mislearre?
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Judas smiet it jild
del, gyng út - en
hong himsels op.

Krekt doe kraaide in 
hoanne.  It wie as Gods 
stim foar Petrus. Petrus 
ûnthâlde de wurden fan 
Jezus en skriemde bitter.

Ynienen marsjearre in mannichte de tún yn, 
ûnder lieding fan Judas. Jezus fersette
him net, mar Petrus snijde in man syn ear 
ôf. Rêstich rekke Jezus it ear fan 'e man 
oan en genêze him. Jezus
wist dat syn arrestaasje
diel wie fan Gods wil.

Judas wie ek spitich.  Hy
wist dat Jezus net skuldich
wie oan sûnde of misdie. 
Judas naam de 30 
sulverstikken werom, 
mar de preesters
woene it net nimme.

De skare brocht Jezus nei it hûs fan 'e hegepryster. 
Dêr seine de Joadske lieders dat Jezus stjerre soe. 
Deunby stie Petrus by it fjoer fan 'e feinten en
seach. Trije kear
stoarre minsken nei
Petrus en seine: 
"Jo wiene by Jezus!" 
Trije kear ûntkenne
Petrus it, krekt
sa't Jezus sei dat
er soe. Peter 
sels flokte
en swarde.

Letter dy nacht gie
Jezus om te bidden yn
'e tún fan Getsemane.  
De learlingen dy't by 
Him wiene, foelen yn
'e sliep. "O Myn Heit," 
bea Jezus, "... Lit 
dizze beker fan My 
foarbygean. Dochs
net sa't ik wol, mar 
sa't Jo wolle."
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As dit de ein fan it ferhaal 
wie, hoe spitich soe it dan 
wêze. Mar God die wat 
prachtich.  Jezus 
bleau net dea!

Nei oeren fan lijen sei
Jezus: "It is foltôge," 
en stoar. Syn wurk
wie foltôge. Freonen
begroeven Him
yn in privee grêf.

Uteinlik joech Pilatus yn, en
feroardiele Jezus om te stjerren
oan in krús.  De soldaten sloegen
Jezus, spuugden yn syn gesicht en
sloegen Him. Se makken in wrede
kroan fan lange skerpe toarnen en
drukten dy op Syn holle.  Doe 
spikere se Him oan in houten
krús om te stjerren.

Doe fersegele en
bewaken Romeinske
soldaten it grêf. 
No koe nimmen yn –
of útkomme.

Jezus wist altyd dat Hy sa stjerre soe.  Hy wist ek
dat syn dea ferjouwing bringe soe foar sûnders
dy't har fertrouwen yn Him sette. Twa kriminelen
waarden krusige neist Jezus. 
Ien leaude yn Jezus –
en gie nei it paradys. 
De oare net.

De prysters brochten Jezus
foar Pilatus, de Romeinske
gûverneur. Pilatus sei: 
"Ik haw gjin skuld
fûn yn dizze Man." 
Mar de skare rôp: 
"Kruisig Him! 
Kruisig Him!"
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Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús prachtige God dy't ús
makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, dy't Hy sûnde neamt. 
De straf foar sûnde is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy

stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te stjerren oan in 
krús en wurde straft foar jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta 
libben en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus leauwe en
Him freegje om jo sûnden te ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil
komme en libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar altyd.

As jo leauwe dat dit de wierheid is, sis dit dan tsjin God:
Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en waard in man om te

stjerren foar myn sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat ik no nij libben kin 
hawwe, en op in dei gean om foar altyd by Jo te wêzen.  Help 
my om Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  Johannes 3:16

De earste Peaske

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Mattéus 26-28   Lukas 22-24
Jehannes 13-21

“De yngong fan Jo Wurden jout ljocht.” 
Psalm 119:130

Ien frou bleau, skriemend by it 
grêf. Jezus ferskynde oan har! 
Se rûn bliid werom om de oare
learlingen te fertellen. "JEZUS 
IS LIVEE! JESUS IS TERM 
KOMEN FAN DE DEADEN!"

It ein

Gau kaam Jezus ta de learlingen, en liet
harren syn nagelfersmoarge hannen sjen. 
It wie wier. JEZUS WAS WEER LIVE! 

Hy ferjûn Petrus foar it ûntkenne fan Him, 
en fertelde syn learlingen om elkenien oer
Him te fertellen. Doe gyng Hy werom nei

de himel dêr't Er wei kaam.

Betiid yn 'e moarn fan' e earste
dei fan 'e wike fûnen guon fan 
'e learlingen fan Jezus de 
stien fuortrôle fan it 
grêf. Doe't se nei
binnen seagen, wie
Jezus der net mear.
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