Blok 1 negende gesprek
Lucas 23:33-43 (HSV)
De kruisiging
33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar,
met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En
Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden
Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen
beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij
nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de
soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U
de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 38 En er was ook een opschrift boven
Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING
VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei:
Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en
bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij
toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben,
maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk
aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar,
zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
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Spot en geloof aan het kruis

In beweging

Het is bijna Goede Vrijdag en Pasen. Dan vieren

Door Jezus’ dood aan het kruis is er nieuw leven

we dat Jezus voor onze zonden is gestorven en na

met God mogelijk. Hierbij een opdracht waarbij

drie dagen weer is opgestaan. Aan het kruis werd

je dat na drie dagen, zo lang als Jezus in het graf

Hij bespot door Joden, door soldaten en door een

was, ook echt te zien krijgt!

misdadiger aan het kruis naast Hem.

Maak van twee stokje en een touwtje een klein

De man die aan het andere kruis hing, gelooft

kruis.

wel dat Jezus de Messias is. Jezus belooft hem

Neem een doorzichtige plastic beker en vul deze

eeuwig leven met Hem in het paradijs. Hij krijgt,

met een laagje potgrond.

net als wij als we geloven dat Jezus onze Verlosser

Zaai in de potgrond tuinkerszaadjes.

is, nieuw leven!

Steek het kruis in de grond zodat het blijft staan.
Geef de grond elke dag een beetje water.
Binnen een paar dagen zullen de zaadjes ontkiemen

Gespreksvragen

en groeit de tuinkers.

1. Je ziet om je heen vaak kruizen. Kan je een

Zo zie je nieuw leven bij het kruis!

paar voorbeelden noemen? Waarom denk

Je hoeft de plantjes niet weg te gooien, maar

je dat daar nu juist kruizen (op) staan?

kan de tuinkers afknippen en opeten op je

2. Het klinkt eigenlijk best vreemd dat we

boterham of in een salade.

‘vieren’ dat Jezus dood is gegaan. De dag
waarop we dat doen heet Goede Vrijdag.
Waarom noemen we die dag ‘goed’?
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