
 

 

 
 
 

  

Een Goede Vrijdag, 
ook voor …!? 

 



 

 

Hoi jongens en meisjes, 
 

Wat fijn dat je thuis met dit boekje aan de slag gaat. 
Elke dag kun je een stukje uit de Bijbel lezen met daarbij de uitleg. Samen kun je 
praten over de vragen die erbij staan. Het thema wat erbij hoort, is: Een goede 

Vrijdag voor…? Vrijdag 7 april hopen we met elkaar Goede Vrijdag te vieren met 
elkaar in de kerk. Dan sluiten we ook het thema ‘Een Goede Vrijdag voor… af met 

de vraag ‘Een Goede Vrijdag, ook voor jou?!’ 
 

In de kerk hopen we met elkaar te gaan zingen. In dit boekje kun je een paar 
psalmen en liederen vinden die we ook in de kerk gaan zingen. Zing het maar veel 

samen, want dan zal het in de kerk ook prachtig klinken! 
 

Wij kijken ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten op vrijdag 7 april om 10 uur in 
de kerk. Daarna kunnen we nog samen wat lekkers drinken en eten. 

 
We wensen jullie goede momenten toe wanneer de Bijbel opengaat en we 

bidden dat dit tot zegen mag zijn voor jou en alle kinderen van de gemeente. 
 
  



 

 

Maandag: een Goede Vrijdag voor Petrus? - Lukas 22:54-62 
De Heere Jezus is gevangen genomen. Wat vindt Petrus dat erg. Eerst is hij samen met de andere 
discipelen gevlucht, maar nu is hij nieuwsgierig wat er met zijn Meester gaat gebeuren. Daarom gaat hij 
het huis van de hogepriester in. Hij schrikt als hij daar drie keer wordt herkend. Zou hij nu ook gevangen 
worden genomen? De eerste twee keer liegt hij en zegt dat hij de Heere Jezus niet kent. De derde keer 
begint hij zelfs te vloeken. Wat erg. Petrus had nog wel beloofd dat hij samen met de Heere Jezus zou 
sterven. Hij vindt zijn eigen leven nu even belangrijker dan de Heere Jezus. Als hij de haan hoort kraaien, 
kijkt hij naar boven en kijkt de Heere Jezus hem aan. Alsof de Heere wil zeggen: ‘Petrus, je kunt Mij wel 
vergeten. Maar Ik vergeet jou niet!’ 
Huilend loopt Petrus naar buiten. Is dat nu een Goede Vrijdag voor hem? Ja! Want de Heere laat zien: 
Petrus, het was wel fout van jou, maar Ik heb voor jou gebeden, dat jouw geloof niet ophoud!  
 
Vragen:  
1. Waarom werd Petrus zo verdrietig? 
2.Heb jij de Heere Jezus ook wel eens verloochend en wat vind je daarvan? 
 
Zingen:  
Psalm 22: 1 en 16 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 
Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 
 
Leer mij, o Heer 
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 
In deze zee verzinken mijn gedachten: 
O liefde die, om zondaars te bevrijden, 
Zo zwaar moest lijden. 
 
'K Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
In onze plaats gemarteld en geslagen, 
De zonde dragen. 
 
Verwerking:  
Maak een Bijbels spel: https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-
content/uploads/BijbelsSpelLaatsteLijdensweek.pdf?  
  



 

 

 
 



 

 

Dinsdag: een Goede Vrijdag voor Pilatus? - Lukas 23:13-25 
De Heere Jezus is naar Pilatus gebracht. Pilatus is de Romeinse stadhouder en de baas van de stad. Hij 
ondervraagt de Heere Jezus, maar merkt al snel dat Hij niets verkeerd heeft gedaan. Als Pilatus dat zegt 
tegen het volk, worden de mensen heel boos. Pilatus wordt bang. Als zijn baas, de keizer van Rome, dit 
hoort, mag hij vast geen stadhouder meer zijn. Hij bedenkt een plannetje. Het is Paasfeest en dan wordt 
er altijd een gevangene losgelaten. Als hij nu eens Barabbas, een moordenaar, uit de gevangenis haalt 
en die naast de Heere Jezus zet, dan roepen de mensen vast dat de Heere Jezus vrijgelaten moet 
worden. Maar nee, het volk kiest voor de moordenaar; Barabbas moet vrijgelaten worden. Voor Pilatus 
is het helemaal geen goede dag. Voor Barabbas is het wel een fijne dag, want hij wordt vrijgelaten uit de 
donkere gevangenis. De Heere Jezus neemt dus eigenlijk de plaats in van Barabbas. 
 
Vragen: 
1. Waarom hebben de Joden zo’n hekel aan de Heere Jezus? 
2. De Heere Jezus neemt de plaats in van Barabbas. Wat heeft dit jou te zeggen? 
 
Zingen: 
Hij kwam bij ons heel gewoon 
Hij kwam bij ons, heel gewoon 
De Zoon van God als mensenzoon 
Hij diende ons als een knecht 
En heeft Zijn leven afgelegd 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft Zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
Om te dienen iedere dag 
Gedragen door 
Zijn liefd' en kracht  
 
En in de tuin van de pijn 
Verkoos Hij als een lam te zijn 
Verscheurd door angst en verdriet 
Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied' 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft Zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
Om te dienen iedere dag 
Gedragen door 
Zijn liefd' en kracht 
 
Verwerking:  
Nadenken over gevangen zijn: https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-
content/uploads/GezinsmomentGevangen.pdf?  
 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

Woensdag: een Goede Vrijdag voor de Joden? - Lukas 23:26-31 
Pilatus laat de Heere Jezus kruisigen. Samen met de Joodse mensen loopt de Heere Jezus de stad uit. 
Simon van Cyréne moet het kruis dragen. De mensen lopen mee. Zij willen wel eens zien wat er gaat 
gebeuren. Een paar dagen geleden riepen ze nog: ‘Hosanna! Gezegend is de Heere Jezus!’ En nu roepen 
ze: ‘Kruis Hem! Dood Hem!’  Een paar vrouwen langs de kant van de weg huilen. Ze hebben medelijden. 
De Heere Jezus staat stil en zegt dat ze niet om Hem hoeven te huilen, maar dat ze beter kunnen huilen 
over zichzelf en over hun kinderen. Want wat zal het vreselijk zijn als ze moeten sterven en niet in Hem 
hebben geloofd. De Heere Jezus waarschuwt hen dus nog een keer. Misschien ken je het lied van 
dominee M’Cheyne wel: ‘Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; Ik weende om de pijn van mijn lijdende 
Heer' En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.’  
 
Vragen: 
1. Het volk spot en huilt. Waarom wil de Heere Jezus hen nog een keer waarschuwen? 
2. Kun je in je eigen woorden vertellen wat de tekst uit het lied betekent? 
 
Zingen: 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,  
en Hij hangt er mijnentwegen,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en zijn sterven zaligt mij. 
 
Verwerking: 
Maak een kijktafel die past bij Goede Vrijdag en Pasen: 
https://drive.google.com/file/d/12f1ua6vapWEDeqGLRW6B8Z2jpzYkI4Ig/view?pli=1  
  



 

 

 

 



 

 

 
Donderdag: een Goede Vrijdag voor de Heere Jezus - Lukas 23:33-38 
De Heere Jezus wordt gekruisigd. Ongeveer 33 jaar geleden werd Hij in een beestenstal 
geboren en eindigt Zijn leven dan nu aan het kruis? Als je er aan denkt wat er met Hem is 
gebeurd, dan heeft Hij veel meegemaakt. In die jaren is de Heere Jezus vaak bespot en 
weggejaagd. Zeker de laatste uren van Zijn leven. Waarom wilde Hij naar deze wereld komen? 
Is dat het nu waard? In de hemel was het toch goed? Dan is de dag dat de Heere Jezus sterft 
toch geen ‘goede’ vrijdag? Toch wel… Omdat Hij stierf is er betaald voor de zonden van Zijn 
volk. Hij betaalt daarmee voor Zijn kinderen. Hoor jij daar ook al bij? Want dan alleen heb je 
toekomst en heb jij ook een Goede Vrijdag! 
 
Vragen: 
1. Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen waar je van weet dat de Heere Jezus is bespot en 
weggejaagd? 
2. Wat betekent ‘Goede Vrijdag’ voor jou? 
 
Zingen: 
Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn ééngeboren Zoon. 
 
Opdat ‘n ieder die gelooft, 
opdat ‘n ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuw’ge leven heeft 
 
 
 
Verwerking: 
Kleurplaat: https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/Johannes19vs19Kleuren.pdf?  
Tekst: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1johannes17b-leren/  
 
 
 
 
Vrijdag: een Goede Vrijdag voor een moordenaar? - Lukas 23:39-46 
Hierover hoor je in de kerk. 
 
Verwerking:  
De Kruiswoorden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/goede-vrijdag-kleur-en-doeplaat-
kruiswoorden-5-12-jaar/  
 
 


