
PUZZELDE LITURGIE Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als 
dat onderdeel van de liturgie is geweest.
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JEZUS IN GETHSÉMANÉ

1. Uit dit Bijbelboek komt  
het onderwerp van de preek:  ....................................................................................................................................................................................  hoofstuk  ................................................................................

vers  .................................................................................

LEZEN

Zoek de 5 verschillen! Kleur de tekeningen daarna in.

Weetje: de kerkdienst begint eigenlijk 
al in de consistorie. Dat is een kamertje 

in de kerk waar de dominee, de ouderlingen en de 
diakenen voor de dienst samenkomen. De ouderling 
van dienst bidt daar of de kerkdienst tot eer van God mag 
zijn. Als het tijd is komt de kerkenraad in de kerk. De ou-
derling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel, 
geeft hem een hand en wenst hem Gods zegen toe. Hij geeft 
nu de verantwoordelijkheid van de dienst aan de dominee. 
Aan het eind van de dienst geeft de dominee hem weer een 
hand. De ouderling van dienst krijgt de verantwoordelijk-
heid weer terug. Ze gaan weer terug in de consistorie en de 
ouderling van dienst dankt daar.

vouwlijn



Jezus in de tuin van 
Gethsémané
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Jezus in Gethsémané
1b Wat geloof ik?

Jezus in Gethsémané

Jezus, 
bang en 
alleen

Voor jongere 
kinderen

Ben jij weleens bang dat er iets ergs zal gebeuren? Met jou? Of met iemand waar je veel van 
houdt? Zo’n gedachte kan heel angstig zijn. Het helpt als je op zo’n moment denkt aan Jezus.  

Hij kent Zelf dat gevoel van angst. Hij kent dus ook jouw gevoel! 

Schrijf het goede num-
mer bij de tekening.
1  Judas komt eraan en 

geeft Jezus een kus.   
2  Als Jezus bij de 

discipelen komt, 
slapen ze. 

3  De soldaten nemen 
Jezus gevangen.  

4  Jezus is bang en  
bidt tot Zijn Vader. 

Lukas 22:39-54
Jezus weet dat Hij moet 

lijden en sterven. Dat 
maakt Hem doodsbang. 
Lees de verzen 41-44 en 
denk er tijdens het lezen 
aan dat Hij dit voor jou 

heeft gedaan!  

De 
Bijbel 
open

Zin nummer:

Waarom is Jezus bang?  Wat vraagt Jezus aan Zijn Vader?

Vind jij dat de 
discipelen Jezus 
goed helpen?

Waar brengen de 
soldaten Jezus 
naartoe? 

Waarom geeft 
Judas een kus 
aan Jezus?

Zin nummer:

Zin nummer: Zin nummer:

Maak de 
vragen die bij 
de tekeningen 
staan.
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2. Maak de vragen die bij de tekeningen staan.
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3.  In het Bijbelgedeelte over Jezus 
in Gethsémané stelt Jezus drie 
keer een vraag. Zoek die vragen 
maar eens op in je Bijbel.

4.  Aan wie stelt Jezus de vragen? 
Vul hiernaast het antwoord  
maar in.

13

Voor oudere
kinderen

In het bijbelgedeelte stelt Jezus drie keer een vraag. Zoek 
de vragen, onderstreep ze en nummer ze van 1 t/m 3.

Aan wie stelt Jezus de vraag?

Bedenk zelf welke antwoorden er gegeven kunnen worden op deze vragen.

1

2

Welke vraag zou 
jij aan Jezus 

willen stellen als 
het gaat over dit 
bijbelgedeelte?

Op zoek naar vragen en antwoorden
Jezus in Gethsémané
39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de 

Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.

40 Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: 

Bid dat u niet in verzoeking komt.

41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, 

knielde neer en bad:

42 Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; 

maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.

43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, 

die Hem versterkte.

44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

45 En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij 

Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid.

46 En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen?! Sta op, en bid 

dat u niet in verzoeking komt.

47 En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die 

Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te kussen.

48 En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met 

een kus?

49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze 

tegen Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan?

50 En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en 

sloeg hem zijn rechteroor af.

51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij 

raakte zijn oor aan en genas hem.

52 En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tem-

pelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen waren: Bent u eropuit 

gegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger?

53 Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar 

Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis.

Lukas 22-39-53 (HSV)

Vraag 1 aan:

Vraag 2 aan:

Vraag 3 aan:

3

4

Antwoord op vraag 1: 

Antwoord op vraag 2:

Antwoord op vraag 3:
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Bloed zweten
Jezus weet dat Hij moet 

lijden en sterven. Dat maakt 
Hem doodsbang. Er staat 

zelfs dat Hij bloed zweet. Dit 
verschijnsel heet ‘hema-

tidrosis’ en komt zeer weinig 
voor. Doktoren denken dat de 
bloedvaten rond de zweetklie-
ren door veel stress of angst 
zó opzetten, dat ze barsten. 
Hierdoor komt er niet alleen 
zweet, maar ook bloed uit de 

klieren. 

Lees de verzen 41-44 uit 
Lukas en denk er tijdens het 

lezen aan dat Hij dit voor jou 
heeft gedaan!

De Judaskus 
Elkaar begroeten deed je in de tijd van  Jezus met een kus. Zoals wij elkaar nu de hand geven. ‘Degene die ik kussen zal, Die is het; grijpt Hem’, had Judas tegen de geestelijke leiders gezegd. De kus die hij aan zijn Meester gaf, was wel een groet, maar zéker geen teken van vriendschap. Het was een teken van verraad.

De uitdrukking “Judaskus” betekent dan ook: ‘Daad waarbij het lijkt alsof je vriende-lijk bent, maar waarbij je in werkelijkheid iemand schade toebrengt’. 


