
Opa pakt een broodhaantje op.
‘Bij het broodhaantje denken we aan het laatste avondmaal dat 
Jezus met zijn vrienden vierde. Ze aten toen brood met elkaar en 
dronken wijn.’
Ricky kijkt opa vragend aan. ‘Dat was toch in de nacht dat Jezus 
gevangengenomen werd?’
‘Dat klopt,’ zegt opa. ‘Toen ze uitgegeten waren, ging Jezus met zijn 
discipelen naar een tuin die Getsemane heet.
In die tuin werd Jezus door een van zijn vrienden verraden.’







Opa pakt twee stokken op. Een korte en een lange.
‘Nadat ze Jezus hadden gevangengenomen, kreeg hij de doodstraf.’
‘Hoe kan dat nou?’ vraagt Ricky. ‘Hij had toch niets fout gedaan?’
‘Sommige mensen dachten van wel,’ antwoordt opa.
‘Jezus noemde zichzelf de zoon van God en de leiders 
vonden dat je dat niet zomaar mocht zeggen. 
Daarom hingen ze hem aan een kruis.’



‘Wat zal dat pijn gedaan hebben’, zegt Ricky. 
‘Een splinter in mijn vinger doet al zeer.’
Opa knikt: ‘Het was ook heel 
verdrietig wat daar gebeurde.
Jezus had niets verkeerd gedaan.
Nadat hij was overleden, werd hij in een graf gelegd.
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Het graf was in een rots uitgehouwen.
Voor de ingang werd een grote steen gerold.’
‘Dat vind ik zielig voor Jezus,’ zegt Renske.
Opa slaat een arm om haar heen. 
‘Gelukkig bleef hij niet dood. God heeft hem 
weer levend gemaakt. 
Met Pasen vieren we dat. Het is het mooiste feest dat je 
kunt bedenken. 
Nu is het de hoogste tijd om de stokken in elkaar te zetten.
Volgende week zondag is het Palmpasen. Dan mogen jullie 
ze komen ophalen om mee naar huis te nemen.’




