
Om te doen in de Goede Week 
 

 

 

Steek elke avond 6 waxinelichtjes aan.  

Lees het verhaal wat bij de dag hoort en blaas daarna een kaarsje uit.  

Elke avond blaas je een kaarsje meer uit, tot het helemaal donker is op Goede Vrijdag. 

1. Op Palmzondag beginnen met 6 kaarsjes, en er 1 uitblazen 

2. Maandag: lees het verhaal van de tempelreiniging en de vragen aan Jezus , en blaas 2 kaarsjes uit 

3. Dinsdag: lees het verhaal van de spionnen bij Jezus, en blaas 3 kaarsjes uit 

4. Woensdag: lees het verhaal van Judas en de priesters, en blaas 4 kaarsjes uit 

5. Donderdag: lees het verhaal van het laatste avondmaal, en blaas 5 kaarsjes uit 

6. Vrijdag: lees het verhaal van de kruisiging van Jezus, en blaas 6 kaarsjes uit 

7. Zaterdag: niets – wees stil 

8. Zondag: het verhaal van Pasen, steek de paaskaars of een mooie grote kaars aan, en vier feest! 

 

 

 

Verhalen uit de Samenleesbijbel voor de Goede Week 

 
Omdat wellicht niet iedereen alle verhalen in de eigen kinderbijbel heeft, hierbij voor de maandag, dinsdag en 

woensdag een suggestie uit de Samenleesbijbel. We gaan ervanuit dat jullie de verhalen van donderdag, vrijdag 

en zondag wel hebben. 

 

Maandag: Lucas 19, 45-48, 20, 1-8 

Daarna ging Jezus de tempel binnen en begon de handelaars weg te jagen. Hij zei tegen hen: ‘In de heilige boeken 

staat: Gods huis is een plaats om te bidden. Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!’ 

Jezus was elke dag in de tempel om uitleg te geven over God. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het 

volk wilden hem doden. Maar ze wisten niet hoe. Want er waren steeds heel veel mensen bij Jezus, omdat ze 

graag naar hem luisterden. 

Op een dag kwamen de priesters, wetsleraren en de leiders van het volk naar hem toe. Ze zeiden : ‘U doet alsof u 

alles mag! Maar wie heeft u dat recht gegeven?’ Jezus antwoordde: ‘Ik heb eerst een vraag voor jullie: Johannes 

de Doper doopte mensen. Deed hij dat uit zichzelf of in opdracht van God?’ De priesters, wetsleraren en de 

leiders van het volk overlegden met elkaar. Ze zeiden: ‘Stel dat we zeggen: Johannes doopte in opdracht van God. 

Dan zegt Jezus natuurlijk: Waarom geloofden jullie hem dan niet? Maar als we zeggen: Johannes doopte uit 

zichzelf. Dan zal het volk proberen om ons te doden, want het hele volk gelooft dat Johannes een profeet is van 

God.’ Daarom antwoordden ze: ‘We weten het niet.’ Toen zei Jezus: ’Dan zeg ik ook niet we mij het recht gegeven 

heeft om deze dingen te doen.’ 



Dinsdag: Lucas 20, 20-26 

De priesters en de wetsleraren letten goed op Jezus. Ze stuurden spionnen naar hem toe. Die moesten doen alsof 

ze iets van Jezus wilden leren. De priesters en wetsleraren hoopten dat Jezus dan iets strafbaars zou zeggen. Dan 

konden ze hem oppakken en naar de Romeinse machthebbers brengen.  

Toen de spionnen bij Jezus aankwamen zeiden ze: ‘Meester, u spreekt altijd de waarheid. U zegt geen andere 

dingen om mensen een plezier te doen. En u vertelt altijd precies wat God van ons wil. Zeg eens, mogen wij 

belasting betalen aan de keizer, of niet?  

Maar Jezus wist dat ze met die vraag een slechte bedoeling hadden. Dus zei hij: ’Laat mij eens een geldstuk zien? 

Wie staat er op deze munt?’ De spionnen antwoordden: ‘De keizer.’ Toen zei Jezus: ‘Geef dan aan de keizer wat 

voor de keizer is. En geef aan God wat voor God is.’  

Iedereen hoorde dat Jezus niks verkeerds zei. En dus konden zijn tegenstanders hem niet oppakken. Ze waren zo 

verbaasd over zijn wijze woorden, dat ze niets meer wisten te zeggen.’ 

 

Woensdag: Lucas 21, 37-38, 22, 1-6 

Overdag gaf Jezus uitleg over God in de tempel. En ’s nachts sliep hij buiten de stad, op de Olijfberg. De mensen 

kwamen elke dag al vroeg naar de tempel. Want ze wilden allemaal horen wat Jezus te vertellen had.  

Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Joden eten dan brood zonder gist en denken aan de uittocht in Egypte. 

De priesters en wetsleraren wilden Jezus doden maar ze waren bang voor het volk. Toen kwam de duivel in Judas 

Iskariot, één van de twaalf leerlingen. Judas ging naar de priesters en de officieren van de tempel. Hij besprak met 

hen hoe ze Jezus gevangen konden nemen, en hoe hij daarbij kon helpen. De priesters en de officieren waren 

daar blij mee en ze beloofden hem daarvoor te betalen. Dat vond Judas goed. Hij begon na te denken over een 

goed moment om Jezus gevangen te nemen. Want dat moest gebeuren zonder dat het volk het zou merken. 
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Ook staan er in de Samenleesbijbel leuke tips voor de Paasweek. Die delen we graag met jullie! 

 

 

 

 

 

 

http://samenleesbijbel.nl/uploads/2016/03/NBG-Stille-Week-DEF-LR-2.pdf

