
Verwerkingen

Werkblad Leugens

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s)
 - Scharen
 - Lijm
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Kijk samen naar het tweede blad. Je ziet de Here Jezus, twee mannen van de 
 Hoge Raad, een discipel en twee valse getuigen. Wie is wie? En waarom denk 
 je dat? Het helpt om te kijken naar de gezichtsuitdrukking en naar de  
 hoofddeksels.

Oplossing:  - mannen met hoofddeksels en neergebogen mond: mannen van de Hoge Raad
 - mannen zonder hoofddeksels en neergebogen mond: valse getuigen
 - mannen zonder hoofddeksels en vriendelijke mond: Jezus en de discipel.

 Knip de mannen uit over de ovale randen.
 Wat zeggen deze personen over de Here Jezus? 
 Spreken ze de waarheid? Plak die persoon dan bij een witte spreekballon. 
 Spreken ze leugens? Plak die persoon dan bij een zwarte spreekballon.
 Als er nog tijd over is kunnen de kinderen de mensen inkleuren.

Tijdsduur:  10 min.

Leugendetector

Jezus is gevangengenomen en de priesters proberen Jezus op een leugen te betrappen. Door allerlei  
vragen te stellen, willen ze Jezus testen en zien of Hij liegt of laster tegenover God spreekt.
De leugendetector zorgt er voor dat je kunt testen of mensen de waarheid spreken. Als mensen liegen slaat 
de detector uit. 

Je hebt nodig: - voor elk kind een schoenendoos
 - stevig draad/wol in een opvallend kleurtje
 - voor elk kind een pijpenrager
 - voldoende aluminiumfolie
 - lijm
 - dikke naalden
 - dubbelzijdige tape
	 -	voor	elk	kind	enkele	doppen	van	flessen	OF	grote	knopen
 - voldoende kopieën van werkblad 2 (1 kopie is voldoende voor drie kinderen)
 - voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus verhoord en verloochend,  
  Matt. 26: 57-68’

Voorbereiding: Maak voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus verhoord en verloochend, 
 Matt. 26: 57-68’.
	 Knip	de	kopieerbladen	in	drie	delen,	zodat	elk	kind	een	grafiekje	krijgt.

Werkwijze: Bekleed de schoenendoos met aluminiumfolie. Zo vorm je de monitor van de 
 leugendetector.
 Maak aan de bovenkant van de pijpenrager een soort antenne maken. 
 Een van de brede kanten wordt de voorkant van de leugendetector. 
 Plak middenop het vlak de EEG/ECG van het werkblad. 
	 Plak	de	flessendoppen	of	grote	knopen	als	knoppen	op	de	leugendetector.	
 Maak met de dikke naald een gaatje aan de achterkant van de ‘monitor’. Haal 
 een lang draadje door het gaatje en maak het uiteinde vast aan de binnenkant 
 van de doos. Het grootste gedeelte van het draadje bevindt zich nu buiten de 
 doos. 
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 Maak een vingerdopje van aluminiumfolie door deze meermalen om een vinger
 top van een kind heen te wikkelen. Haal het ‘dopje’ van de vinger af. Haal met 
 de dikke naald het draad door de top van het dopje heen en leg er een knoopje 
 in, zodat het niet los kan gaan.
 De leugendetector is nu klaar. Wie durft hem uit te proberen?
 Wat zou er gebeurd zijn als zo’n leugendetector al bestond in Jezus’ tijd?  
 Hadden ze Hem dan op een leugen kunnen betrappen?

Tijdsduur:  20 min.

Rechtszaak

Je hebt nodig: Een hamer, zoals voorzitters of rechters gebruiken

Speelwijze: De mannen van het Sanhedrin geloven niet in wat Jezus vertelt en willen Hem 
 dood hebben! In de rechtszaak tegen Jezus worden allemaal leugens verteld 
 over Jezus.  
 Vertel de kinderen dat zij de rechtszaak tegen Jezus gaan naspelen, maar dan 
 op een eerlijke manier. Wijs een kind aan dat de rechter mag spelen. De andere 
 kinderen zijn de getuigen. De ‘rechter’ opent de rechtszaak door het slaan met 
 de hamer. Hij/zij vraagt aan de getuigen: “Welke dingen heeft Jezus goed 
 gedaan?” Laat de kinderen voorbeelden uit de Bijbel noemen. Vervolgens vraagt 
 de ‘rechter’: “Welke dingen heeft Jezus fout gedaan? Waarschijnlijk kunnen de 
 kinderen geen dingen noemen. Tot slot mag de ‘rechter’ zeggen wat het oordeel 
 is (schuldig of onschuldig), nadat hij met de hamer geslagen heeft. 

 Je kunt de rechtszaak tegen Jezus meerdere keren laten naspelen met steeds 
 een andere rechter. De kinderen zullen steeds meer in hun rol groeien en 
 minder sturing nodig hebben. 

 Bespreek tot slot hoe onterecht het was dat Jezus veroordeeld werd. Hij had 
 niets verkeerd gedaan. Toch was dit wel de bedoeling. Het was de bedoeling dat 
 Jezus aan het kruis zou sterven. Waarom?”

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal keren dat je speelt
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Werkblad Alles wordt verdraaid!

We maken een driedimensionaal tafereel van Jezus bij het Sanhedrin.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3 op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Kleur de afbeelding in. 
 Knip alles langs de buitenste lijnen uit. Knip ook de ramen uit.
 Vouw alles langs de stippellijnen netjes om:
 - Vouw het grote witte vlak boven het centrale tafereel naar voren.
 - Vouw daarna de lange plakstrook die daaraan vast zit naar achteren.
 - Vouw de plakstroken bovenaan naar achteren.
 - Vouw de gedeelten met de ramen naar voren.
 - Vouw de stroken die daar links en rechts van zitten naar achteren.
 - Vouw de tekst onderaan naar voren
 - Vouw de plakstroken onderaan naar achteren.
 Doe lijm op gearceerde vlakken en op de kleine plakstrookjes met de  
 aanduiding ‘P’.
 - Plak de plakranden aan de bovenkant op de gearceerde vlakken boven het 

centrale tafereel.
 - Plak de kleine plakstrookjes met ‘P’ daarnaast.
 - Plak de plakranden aan de onderkant op de gearceerde vlakken naast de 

tekst.
 - Plak de kleine plakstrookjes met ‘P’ daarnaast.
 
 Plak tenslotte de banier met de tekst ‘Alles wordt verdraaid!’ op de smalle lange 
 plakrand, zoals aangegeven.

Tijdsduur:  20 min.
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Beschuldigingen

Je hebt nodig: - Een kopie van werkblad 4 op stevig papier
 - Evt. een hamer, zoals rechters en voorzitters gebruiken

Voorbereiding: Knip de kaartjes van werkblad 4 los.

Speelwijze: Stel aan de kinderen de volgende vragen ter inleiding:
 - Wat is een rechtszaak?
 - Welke mensen spelen allemaal een rol in een rechtszaak? Wat doen zij? 

(rechter,	verdachte,	advocaat,	getuigen,	evt.	officier	van	justitie	en	griffier).	Kijk	
eventueel voor informatie op https://www.rechtersenadvocaten.nl/de-recht-
bank/ 

 - In de rechtszaak in het Bijbelverhaal was Jezus de verdachte. Had hij een 
advocaat?

 Tegenwoordig heb je recht op een advocaat als je verdacht wordt van iets.  
 Jezus had geen advocaat. Hij kreeg dan ook geen eerlijk proces. 

 Vertel de kinderen, dat jullie de rechtszaak van Jezus gaan naspelen, maar dan  
 met een advocaat erbij. Wijs een kind aan dat de advocaat van Jezus speelt. De  
 andere kinderen zijn valse getuigen. Zij krijgen elk een kaartje (van werkblad 4)  
 met daarop een leugen over Jezus.
 De leiding leidt de rechtszaak als rechter. Om beurten mogen de getuigen hun  
	 valse	verklaring	afleggen.	De	‘advocaat’	verdedigt	Jezus	en	vertelt	waarom	dit		
 niet waar is en wat Jezus juist voor goeds heeft gedaan.

 Bespreek tot slot dat alle verklaringen weerlegd konden worden, omdat ze niet  
 waar waren. Maar Jezus had geen advocaat. Bespreek met elkaar hoe de  
	 rechtszaak	van	Jezus	afliep.	Ondanks	dat	het	voor	Jezus	slecht	afliep,	was	dit		
 wel de bedoeling. Waarom was het de bedoeling dat Jezus aan het kruis zou  
 sterven?

 Je kunt de rechtszaak tegen Jezus meerdere keren laten naspelen met steeds  
 een andere advocaat. De kinderen zullen steeds meer in hun rol groeien en  
 minder sturing nodig hebben.

Tijdsduur:  afhankelijk van het aantal keren dat dit gespeeld wordt

Puzzelblad Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 5.

Oplossingen: - Verdraaid: Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbou-
wen

 - Paardensprong: Sanhedrin
 - Rebus: God is in Jezus mens geworden
 
 Let op: aan het eind staan nog vragen om samen over te praten. Zorg dat  
 dit ook gebeurt in goede orde.

Tijdsduur:  20 min.
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 Je ziet de Here Jezus, twee mensen van de hoge raad, een discipel en twee valse getuigen.  
 Wat denken of zeggen deze personen over de Here Jezus? De waarheid of leugens,  
 de witte of zwarte tekstballonnetjes? 
 Knip de cirkels met de personen uit en plak ze op de juiste plaats.  
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Beschuldigingen 
Mattëus 26: 57-68 

 

 

 

Jezus was op mijn bruiloft. Wij hadden meer 

dan genoeg wijn. Maar toen heeft Jezus 

vaten wijn gestolen. Daardoor was er niet 

voldoende wijn meer. 

Jezus werkte altijd op Sabbat (de rustdag).  

Mijn zoon kon altijd heel goed zien. Maar 

toen kwam Jezus langs in ons dorp. En 

daarna kon hij niet meer zien. Hij was blind 

geworden. 

Wij waren aan het luisteren naar een 

verhaal van Jezus. Het werd al laat en we 

hadden allemaal honger. Er was een 

jongetje met 5 broden en 2 vissen. Jezus at 

alles alleen op met zijn discipelen. En wij 

moesten maar zien hoe wij aan eten 

kwamen. 

Wij brachten onze vriend naar Jezus toe, 

omdat hij verlamd is. Jezus zei tegen onze 

vriend: ‘Ik kan jou helaas niet beter maken, 

want je hebt te veel gezondigd’. 

Mijn zoon was altijd heel gezond. Maar toen 

kwam Jezus langs. En nu is mijn zoon 

melaats. 

Wij zijn vissers en wij hebben gezien dat 

Jezus zijn handen uitstak en woorden 

sprak. Toen kwam er een grote storm op 

het meer. 

Jezus heeft meerdere keren gezegd dat we 

geen belasting meer aan de keizer in Rome 

moeten betalen! 
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Jezus veroordeeld door de Joodse Raad 
Matteüs 26:57-68 
 
Lasteren en iemands  
woorden verdraaien 
 
 
 
 
De woorden van Jezus werden verdraaid en tegen Hem gebruikt. Welke uitspraak 
is hier verdraaid? En waar staat deze uitspraak in de Bijbel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rebus: kun jij ontcijferen wat hier staat? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E I N

A N D

R H S

Laster is het kwaadspreken over een ander. Specifiek wordt er 
leugenachtige kwaadsprekerij mee bedoeld, die als doel heeft om 
iemand in zijn eer, zijn goede naam of zijn aanzien tegenover 
anderen te beschadigen. Ook de leugenachtige bewering zelf 
wordt doorgaans met de term laster aangeduid.  (Wikipedia)�

Paardensprongpuzzel 
 
een paardensprong = 
1 stap opzij en 2 stappen omlaag/omhoog of 
2 stappen opzij en 1 stap omlaag/omhoog. 
 
Kun jij ontcijferen wat hier staat?  
Begin bij de S. De letter in het midden is de 
laatste letter van het woord. 

Om over na te praten: 
 
Lees Matteüs 26 vers 63 en 64. Hoe wordt Jezus in deze twee verzen genoemd? 
 
Hoe kun jij opkomen voor de waarheid? Is dat moeilijk? Waarom wel of waarom niet? 
Heb je dat al eens gedaan? 
�


