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Samen in gesprek n.a.v. de Bijbelvertelling 
 
Bijbelgedeelte: Markus 14:17-25 – Het laatste Pascha 
 

Het is goed om na de Bijbelvertelling er verder over na te denken en samen over te praten. Dat kan 
aan de hand van onderstaande vragen. Kies de vragen/opdrachten uit bij het niveau dat bij uw kind 
past. Een goed gesprek samen toegewenst. Bovenal: vraag of de Heere Zijn Woord door Zijn Geest 
wil zegenen.  
 
 
Niveau groep 1-2 
1. De Heere Jezus ging bijna sterven. Eén dag daarvoor ging Hij met Zijn discipelen het Pascha 

houden. De Heere Jezus ging met Zijn discipelen eten en drinken. De Heere Jezus ging eerst de 

… van de discipelen wassen. De Heere Jezus was hun Meester.  

2. De discipelen waren steeds bij de Heere Jezus geweest toen Hij op de aarde was. Met hoeveel 

discipelen was de Heere Jezus toen Hij met hen voor de laatste keer het Pascha ging houden? (Ik 

zal een paar getallen zeggen; één getal is het goede antwoord: vijf discipelen, zeven discipelen, 

tien discipelen, twaalf discipelen, twintig discipelen).  

3. Weet je de naam van een discipel van de Heere Jezus? 

4. Wat heeft de Heere Jezus met Zijn discipelen gegeten toen Hij het Pascha hield? En wat heeft Hij 

met Zijn discipelen gedronken?  

5. Wijn wordt gemaakt van druiven. Druiven groeien aan een wijnstok. Hieronder zie je er een 

plaatje van. Zie je de druiventrossen hangen? De druiven worden geperst. Dan krijg je druivensap. 

Daarna kan er wijn van gemaakt worden.  

 

       Kun jij een druiventros tekenen? 

 

 

6. Bij het brood dat de Heere Jezus brak en aan Zijn discipelen gaf, denken we eraan dat Hij met 

Zijn lichaam moest lijden en dat Hij aan het kruis gestorven is voor Zijn volk. En bij de wijn 

denken we aan het bloed van de Heere Jezus. Dat bloed heeft Hij gestort voor Zijn kinderen. Die 

woorden horen bij dus elkaar: brood en wijn. Probeer maar te onthouden wat de Heere Jezus Zelf 

zei over het brood: Dat is Mijn lichaam; en over de wijn: Dat is Mijn bloed.  

 
 
Niveau groep 3-4 
1. De Heere Jezus ging bijna sterven. Eén dag daarvoor hield Hij met Zijn discipelen het Pascha. De 

discipelen waren steeds bij de Heere Jezus geweest toen Hij op de aarde was. Met hoeveel 

discipelen was de Heere Jezus toen Hij met hen voor de laatste keer Pascha ging houden?  

2. Welke discipelen ken je in de Bijbel? 
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3. De Heere Jezus is op Goede Vrijdag gestorven. Op welke dag van de week 

heeft de Heere Jezus het laatste Pascha met zijn discipelen gehouden? 

4. Wat zei de Heere Jezus toen Hij de discipelen het brood gaf? Neemt, eet, dat is Mijn …  

5. Wat zei de Heere Jezus toen Hij de discipelen de drinkbeker gaf? Drinkt allen daaruit. Want dat 

is Mijn …  

6. Brood en wijn. Dat zijn de tekenen die nu nog gebruikt worden bij het Heilig Avondmaal. Dat 

heeft de Heere Jezus ingesteld, zoals we net hoorden in het verhaal. Het Heilig Avondmaal is een 

heilig sacrament. Weet je de naam van het andere heilige sacrament? Welk teken hoort bij dat 

sacrament? 

7. De Heere Jezus zei tegen de twaalf discipelen die met Hem aan tafel zaten: Eén van u, die met 

Mij eet, zal Mij verraden. Wie heeft de Heere Jezus verraden? Welk teken gebruikte hij? Lees 

samen hoe dat staat beschreven in Markus 14:43 t/m 45. 

8. Praat er (n.a.v. de voetwassing) met elkaar over wat het betekent om de minste te zijn.  

 
 

Niveau groep 5-8 
1. De Heere Jezus hield het (laatste) Pascha met de twaalve. Dat waren de twaalf discipelen. Weet 

je hun namen? Zoek ze op in onderstaande tabel. Onderstreep de namen of kleur de hokjes in 

met de juiste namen. In Markus 3:16-19 kun je de namen van de discipelen vinden. Hoeveel namen 

kun je onthouden?  

 

Alfeüs Jakobus Mattheüs Simon Kananites Onesimus 

Nicodemus Barnabas Thomas Zebedeüs Paulus 

Simon Petrus Filippus Stefanus Markus Bartholomeüs 

Simeon Andreas Judas Iskariot Johannes Nathanaël 

Jakobus Thaddeüs Filemon Zacharias Timotheüs 

 

2. Op welke dag van de week heeft de Heere Jezus het laatste Pascha met zijn discipelen gegeten? 

3. De Heere Jezus zei tegen de twaalf discipelen die met Hem aan tafel zaten: Eén van u, die met 

Mij eet, zal Mij verraden. Wie heeft de Heere Jezus verraden? Welk teken gebruikte hij? Je kunt 

het lezen in Markus 14:43 t/m 45. 

4. Achterin de Bijbel staat bij de Formulieren ook het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden. 

Dat Formulier wordt in de kerk gelezen als het Heilig Avondmaal gehouden wordt. Na het deel 

dat gaat over de beproeving van zichzelf, volgt er een stuk dat begint met: Ten andere, laat ons 

nu ook overdenken waartoe ons de Heere Zijn Avondmaal heeft ingezet, namelijk, ... Kun je dat 

stukje vinden? Welk vervolg krijgt de zin?  

Begrijp je wat het betekent als er staat: dat wij zulks doen zouden tot Zijn gedachtenis? Probeer 

dat goed te onthouden; tot Zijn gedachtenis: denken aan wat de Heere Jezus deed en wat de 

Heere Jezus leed. 

5. In het stuk van het Formulier dat daarna volgt (het begint met het woord Eerstelijk), kun je lezen 

over het lijden van de Heere Jezus. Het is een uitleg over hoe het Heilig Avondmaal ‘tot Zijner 

gedachtenis’ ingesteld is. Het is niet zo makkelijk om te lezen en te begrijpen.  

a. Lees dit stuk (tot En opdat wij…) hardop voor of vraag of je vader of moeder het langzaam 

voor wil lezen. Luister goed of je een paar woorden hoort die bij de lijdenstijd passen. 

Schrijf ze op. Voorbeeld: ontelbare smaadheden gedragen. 
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ontelbare smaadheden gedragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Als je het te moeilijk vindt, mag je ook luisteren welke kruiswoorden je hoort in het  

stukje. Aan het kruis heeft de Heere Jezus zeven ‘kruiswoorden’ gesproken. Dat weet je 

misschien wel. Welke kruiswoorden hoor je terug in het stukje? Hieronder staan de zeven 

kruiswoorden. Luister goed welke kruiswoorden je in het stukje hoort. Zet een rondje om 

de kruiswoorden die je hoort: 

1. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  

2. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

3. Vrouw, zie uw zoon; Zoon, zie uw moeder. 

4. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 

5. Mij dorst. 

6. Het is volbracht. 

7. Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest.  

7. Hoe lijkt het water dat bij de Heilige Doop gebruikt wordt, op het water van de voetwassing? 

8. Praat er (n.a.v. de voetwassing) met elkaar over wat het betekent om de minste te zijn. 
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