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Beste lezer,

Voor u ligt het werkboek Pasen 2013. Het eerste deel gaat over de gebeurtenissen in het 
leven van Jezus die worden herdacht tijdens de stille week, goede week of heilge week. 
Het tweede deel gaat over het lentefeest waarin de paashaas en eieren een belangrijke rol 
spelen. Dit werkboek bevat naast materiaal uit eerdere werkbladensets ook nieuw 
materiaal waarmee leerkrachten in hun klas kunnen werken. 

De tijd van feestelijke bijeenkomsten op school breekt weer aan. In het tweede kwartaal 
doe ik altijd veel meer schoolvoorstellingen dan in het eerste kwartaal van het jaar. Voor 
de periode tot de zomervakantie heb ik ik al aardig wat boekingen staan, maar er is nog 
ruimte in mijn agenda voor meer optredens op basisscholen.

U doet de kinderen van uw school een groot plezier als u hen een optreden van mij 
aanbiedt ter gelegenheid van onder andere: 

• juffen- en meestersdag

• lentefeest

• (her)opening of sluiting van schoolgebouw

• jubileum van de school

• ambtsjubileum en afscheid van leerkracht of directeur

• dag voorafgaand aan schoolvakanties.

Basisscholen kunnen momenteel kiezen uit de volgende drie shows, die allemaal geschikt 
zijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar:

1. Goochelshow De Goochelacademie (45 - 60 minuten)
2. Buikspreekschow Rijmende Dieren (45 minuten)
3. Goochelshow Hallo wereld in 80 dagen (45 - 60 minuten)

Ik wens u en uw collega!s succes bij de voorbereiding en uitvoering van Paas-activiteiten. 
ook wens ik u mooie en waardevolle paasdagen.

Met vriendelijke groet,

Aarnoud Agricola

+31(0)6 - 39 48 93 37 
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Drie schoolvoorstellingen van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola

Hoe kun je leren goochelen? Door goochelboeken te lezen en 
veel te oefenen! Goochelaar Aarnoud Agricola uit Utrecht heeft 
dat gedaan. Het resultaat kun je ervaren in de verbluffende 
“Goochelshow De Goochelacademie".

Er bestaat een gulden regel voor goochelaars: Vertoon alleen 
trucs die je beheerst en verklap nooit de geheimen van je trucs. 
De Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) heeft school-
goochelaar Aarnoud Agricola toestemming gegeven om 
kinderen op basisscholen enkele goocheltrucs te leren.

In de amusante en leerzame goochelshow "De Goochelaca-
demie" onthult Aarnoud Agricola enkele geheimen van de 
goochelkunst, zodat de kinderen uit het publiek zelf kunnen 
gaan goochelen.

De “Buikspreekshow Rijmende dieren” 
bevat veel rijm en is gebaseerd is op de 
tien dieren van de zogeheten axenroos: 
pauw, wasbeer, bever, poes, leeuw, 
kameel,  havik, steenbok, uil en schild-
pad. De axenroos is een model dat veel 
wordt gebruikt om sociale vaar-digheden 
te ontwikkelen bij kinderen. Agricola  
maakt in zijn voorstelling ge-bruik van 
prachtige dierenpoppen. De ervaring leert 
dat jongere kinderen vooral geboeid 
worden door de animatie en de komedie, 
terwijl oudere kinderen ook de (taal) 
grappen en de humor waarderen.

In de “Goochelshow Hallo wereld in 80 dagen” neemt Phileas 
Fogg je al goochelend mee de wereld rond. We doen een stapje 
terug in de tijd. Mijnheer Fogg, de hoofdpersoon uit het beroemde 
boek van Jules Verne, vertelt zijn publiek enthousiast over zijn 
legendarische wereldreis die hij heeft gemaakt in het jaar 1872. 

Bij de bespreking van elk land waar deze Engelsman is geweest, 
vertoont hij een verrassende goocheltruc. Tijdens de voorstelling 
krijgen de kinderen op speelse wijze een indruk van andere 
culturen. Ook ontdekken ze dat er in de afgelopen 140 jaar veel is 
veranderd.
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Wat is pasen? Waarom eieren zoeken? Waarom de paashaas? 

De benaming pasen is afgeleid van pascha (of pesach), het joodse paasfeest waarin de 
uittocht uit de slavernij in Egypte naar het beloofde land (zoals beschreven in het 
bijbelboek Exodus) wordt herdacht. In symbolische zin verwijzen het joodse paasfeest en 
het christelijke paasfeest allebei naar een proces van innerlijke bevrijding en vernieuwing. 
Het beloofde land is  dan niet Palestina of Israël, maar de geestelijke bestemming van de 
mens.

Het christelijke paasfeest, waarbij wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, is 
destijds in Europa gekoppeld aan een bestaand Germaans vruchtbaarheidsfeest dat 
Ostara werd genoemd. Dit vinden we nog terug in benamingen voor pasen in andere 
talen: het Duitse Ostern en het Engelse Easter. Die koppeling is door de toenmalige kerk 
gemaakt om Europa gemakkelijk christelijk te kunnen maken. Een vergelijkbare 
ontwikkeling heeft zich in de geschiedenis ook voorgedaan bij de viering van onder andere 
kerstmis. De viering van de geboorte van Jezus werd gekoppeld aan het Germaanse 
midwinterfeest.

Tijdens vruchtbaarheidsfeesten van de Germanen werden vaak jonge takken of jonge 
bomen geplaatst waar omheen gedanst werd (de zogenaamde meiboom). Ook werden en 
vuren ontstoken en werden er veel eieren gegeten. De eieren moesten in dagen natuurlijk 
wel eerst gezocht en geraapt worden. 

Tegenwoordig halen we de eieren uit de supermarkt en verstoppen we deze om het oude 
gebruik van eieren zoeken in ere te houden. Vogelnesten leeghalen is er (gelukkig !) nu 
dus niet meer bij. Het eten van eieren kwam voort uit de overtuiging dat eieren nieuwe 
levenskracht in het lichaam brachten. De combinatie met de paashaas is minder vreemd 
dan het lijkt. Hazen en konijnen werden door Germanen gezien als vruchtbaarheids-
dieren”. 
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De stille week, goede week of heilige week

Historisch is het niet bekend of de gebeurtenissen in het leven van Jezus die in de stille 
week worden herdacht ook werkelijk hebben plaatsgevonden. Het is  niet eens 
wetenschappelijk zeker of Jezus wel heeft geleefd. De evangeliën in de bijbel kunnen niet 
alleen als historische geschriften worden gezien, maar vooral ook als  symbolische 
verslagen van innerlijke vrijmaking die zijn opgeschreven in tijd waarin de mensen een 
heel ander bewustzijn hadden dan nu. Door die verhalen kunnen we ons nog wel kunnen 
laten inspireren.

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 
Die palmzondag is het begin van de stille week (protestantisme), goede week 
(katholicisme) of heilige week (vertaling van de Engelse ‘holy week’). In het kerkelijke jaar 
gaat het vooral om Palm-zondag, witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. De 
stille week culmineert in een nieuwe week die begint met Pasen of paaszondag. In vele  
christelijke kringen wordt in de stille week de laatste week in het ‘gewone’ aardse leven 
van Jezus herdacht. Volgens de bijbelverhalen verschijnt Jezus na zijn opstanding nog 
meerdere malen in een stoffelijk lichaam totdat hij zich vanaf zijn hemelvaart niet meer in 
gedaante liet zien.

Volgens de kerkelijke traditie is Jezus op vrijdagmiddag gestorven en op zondagochtend 
opgestaan uit de dood. Tegelijkertijd staat er geschreven dat de opstanding plaatsvond na 
drie dagen. Dat is ongeveer de duur van een grote oude-stijl-inwijding, waarvoor 
meestal drieëneenhalve dag stond. Als  Jezus op zondagochtend zou zijn opgestaan, zou 
hij gestorven moeten zijn op woensdagmiddag.

De stille week is een mooi moment om in het voorjaar tijd te nemen voor spirituele 
bezinning. De opstanding wordt wel gezien als een universeel gegeven dat in de mens 
kan plaatsvinden die zich daarvoor  geschikt heeft gemaakt. Emil Bock schrijft daar mooi 
over in zijn boek: De Jaarfeesten als kringloop door het jaar. Hieronder volgen enkele 
fragmenten daaruit.

Rondom Pasen is er een ontwaken van het voorjaar in de natuur. De aardelucht  is dan 
vervuld van een blij juichen. Voordat het Christusgebeuren had plaatsgevonden, bracht de 
lente ook al nieuw leven in de natuur. De natuur kan niet juichen over een historische 
gebeurtenis. Het geheim van Pasen is in het voorjaar nog niet in de natuur werkzaam. De 
natuur wacht op de mens. Pas de paasjubel van de mens in wie de herrezene woning 
neemt, maakt van het juichen van de natuur – dat op zichzelf niet meer is dan een 
profetisch hopen – een werkelijke vervulling. Het Paulinische christendom is voor de mens 
de leerschool waarin hij de lofzang van Pasen kan leren. De woorden: ‘Ik leef, maar niet ik, 
maar Christus in mij’ vormen de sleutel tot het paasgebeuren.

Het is belangrijk om de regenboog-achtige octaaf van de stille week met alle zielenkracht 
bewust aan te grijpen. Dan wordt een kruisweg naar de maat van mensheid én kosmos 
zichtbaar. De Christus is oneindig veel meer dan de duldende man van smarten. Hij is in 
alles en allen de grootste strijder en overwinnaar. Dat kan direct uit de beeldkalender van 
de Stille week worden afgelezen: niet alleen wanneer wij van Goede vrijdag naar de 
zondag van Pasen gaan, maar ook wanneer wij de dagen bezien die vanaf Palmzondag 
aan de Goede Vrijdag voorafgaan. De overwinning op de dood, zoals die met Pasen wordt 
gevierd, vormt de bekroning van een reeks gevechten die zegevierend werden doorstaan.
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De dagen van de stille week, goede week of heilige week

Op de zaterdag voorafgaand aan de stille week wordt al heel lang de opwekking van 
Lazarus uit de dood herdacht. Het verhaal wordt beschreven in het elfde hoofdstuk van 
het evangelie van Joghannes. De zaterdag voorafgaand aan Palmpasen wordt daarom 
ook wel Lazaus-zaterdag genoemd. Daarna volgen de volgende 7 dagen van de stille 
week die eindigt op Paaszondag.

1. Zondag (Lukas 19:28-44). Op Palmzondag werken de zonnefeesten uit oeroude 
tijden nog mee in het Christusdrama. Maar de heer van de zon verbindt zich nu 
door zijn strijd tegen de machten van de duistere diepte met de aarde.

2. Maandag (Lukas 19:45-48). Dat wat in de wereld oud geworden is, zonder zijn 
oorspronkelijke kracht en echtheid te bewaren, wat maanachtig verstard is en 
slechts pretendeert eigen licht te bezitten, zoals de maan doet met haar geleende 
licht, wordt op maandag van de Goede Week de deur gewezen: buiten onder de 
mensen wordt de religieuze decadentie en corruptie gegeseld in de scène van de 
tempelreiniging.

3. Dinsdag (Lukas 20 en 21). Op dinsdag moeten de marskrachten zich voegen naar 
de kracht van het woord van Christus. De hele dag lang onderhoudt hij zich met zijn 
aanvallers, die deze weerspannige in de val willen lokken. Als zwaardslagen zijn 
zijn gelijkenissen over de tegenstanders, zoals die van de slechte wijngaardeniers 
en de koninklijke bruiloft. ‘s  Avonds op de Olijfberg gaat door het woord van de 
Christus de Apocalyps open voor de discipelen: door stormen en zware 
beproevingen moet de mensheid in de toekomst haar weg gaan, in het bijzonder in 
de tijd van de tweede openbaring van Christus die zich zal afspelen op etherisch 
gebied.

4. Woensdag (Lukas 22:1-6). Woensdag toont ons  de tweesprong waarop de 
mercurale kracht van de beweeglijkheid van de ziel komen moet, wanneer de mens 
toegroeit naar het vurige gebied dat de Christus omgeeft: óf zij ontaard tot de onrust 
die van Judas  een verrader maakt, óf zij wordt omgezet in de kracht van devotie, 
zoals Maria Magdalena dat heeft kunnen doen met de zalving die beschreven staat 
in het evangelie van Johannes.

5. Donderdag (Lukas 22: 7-71). Witte donderdag straalt met de Jupiterachtige glans 
van een nieuwe wijsheid. De nabijheid van de geest in het sacrament van het heilig 
avondmaal is  tegelijkertijd een bron van licht: de afscheidswoorden zoals die 
weergegeven zijn in het Johannes-evangelie.

6. Vrijdag (Lukas 23). De christelijke Venusdag is  de Goede Vrijdag: de openbaring 
van de wereldomvattende liefde. Alles wat van de geseling tot en met de kruisiging 
moet worden doorgemaakt, bewijst slechts dat de liefde alles  verdraagt en daardoor 
alles overwint – zelfs de macht van de dood.

7. Zaterdag. Op stille zaterdag treedt Saturnus tenslotte in Christus’ dienst, wanneer 
de stilte van het graf en van de sabbat met haar loden zwaarte het openbreken van 
de poorten tot de hel en de daardoor bewerkstelligde zonsopgang in het rijk van de 
afgestorvenen verhult.

8. Zondag (Lukas 24). Op Paas-zondag verbreekt de Paaszon de betovering aan 
alles wat beklemmend en remmend werkt. In de lichtende gestalte van de 
herrezene verschijnt de kiem van een nieuwe lichamelijkheid en een nieuwe 
schepping.

Bron: De Jaarfeesten als kringloop door het jaar
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Opwekking van Lazarus uit de dood (Johannes 11)

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster 
Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met 
haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden 
iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 

Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van 
God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta en haar 
zuster, en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 
twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar 
Judea.’

‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar 
toch weer naartoe?’ Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt 
niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s  nachts loopt, struikelt doordat hij 
geen licht heeft.’ Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik 
ga hem wakker maken.’ 

De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat hij het 
over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: 
‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot 
geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei 
tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus  al vier dagen in het graf lag. Betanië 
lag dicht bij Jeruzalem, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om 
hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, 
ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was 
geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs  nu weet ik dat God u alles zal 
geven wat u vraagt.’ 

Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de 
opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias  bent, de 
Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is  er, 
en hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het 
dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die 
bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze 
achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. 
Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij 
en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg 
hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus 
begon ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ Maar er 
werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood 
van Lazarus kunnen voorkomen?’ 
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Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 
Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij 
ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid 
zult zien als je gelooft?’ 

Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij 
hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen 
hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 
Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en 
voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de 
omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, 
kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat 
Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: 
‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang 
laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen 
ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 

Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie 
begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het 
hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als 
hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet 
alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 
Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden

KLIK HIER VOOR EEN ESOTERISCHE UITLEG VAN DE OPWEKKING VAN LAZARUS
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De intocht in Jeruzalem (uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee)

In de grote stad Jeruzalem hadden de mensen al gehoord dat Jezus zou komen. 
Opgetogen en vol verwachting keken ze naar hem uit. Dichtbij de stad lag een berg die 
men de Olijfberg noemde. Toen Jezus nu deze berg naderde, sprak hij tot twee van zijn 
discipelen: ‘Ga beiden naar het kleine dorpje daar, dat tegenover de Olijfberg ligt. Als jullie 
daar binnenkomen, zullen jullie een jonge ezel vinden, een veulen nog, vastgebonden aan 
een paal. Maak dat dier dan los en breng het hier. En als  iemand vraagt waarom jullie dat 
doen, zeg dan: “De heer heeft het dier nodig en wij brengen het straks weer terug.”

De discipelen knikten en vertrokken. En zij vonden, precies zoals Jezus gezegd had, een 
ezelsveulen vastgebonden bij de ingang van het dorp. Terwijl zij het losmaakten kwam de 
eigenaar en vroeg: ‘Waarom maakt u dat veulen los? Het dier is toch niet van u?’ En de 
discipelen antwoordden zoals hun was opgedragen: ‘De Heer heeft het nodig. Straks 
brengen we het weer terug.’ Toen liet de eigenaar hen rustig gaan. 

Zij namen het veulen mee en brachten het bij Jezus. Met hun mantels bedekten zij de rug 
van het dier en daarna hielpen zij Jezus om erop te gaan zitten. En zo trokken ze samen 
de stad binnen. Jezus zittend op het ezelsveulen en zijn discipelen eromheen geschaard.

Al van verre zag men de kleine stoet naderen. Er ging een gejuich op dat zich voortplantte 
langs alle hoofdwegen waar de mensen zich in drommen hadden opgesteld. Velen deden 
hun mantels  af en spreidden die op de straat uit, als  ware het een kostbare loper, die voor 
een koning werd ontrold. Anderen plukten takken van de palmbomen langs de weg en van 
bloeiende struiken uit de tuinen. En zij zwaaiden en wuifden daarmee, alsof het 
evenzovele vlaggen en vaandels waren, waarmee een koning werd begroet. En toen hij in 
al zijn majesteitelijke eenvoud langs hen reed, riepen zijn discipelen die hem gevolgd 
waren en zij, die zich onder de mensen bevonden in opperste vreugde uit:

‘Gezegend hij die komt, de koning, in de naam van de Heer!. In de hemel is zijn Vrede en 
ere voor Hem in de hoogste hemelen! Hosanna!’

Het was één grote juichkreet die langs alle hoofdwegen weerklonk. Jezus trok 
onverstoorbaar rustig verder. Hij wist waarom hij Jeruzalem binnenkwam. Enige 
Farizeeën, die zeer geprikkeld waren omdat Jezus zo’n spontane ontvangt bereid werd, 
traden op hem toe en zeiden: ‘Meester, bestraf uw discipelen! De woorden die zij 
uitroepen, zijn ongehoord.’ En het antwoord van Jezus antwoord luidde:

‘Ik zeg u, indien deze mensen zouden zwijgen, zo zouden de stenen roepen. Want dit 
alles moet zo gaan!’

Terwijl de menigte juichte en door haar innerlijke blindheid het ware bedoelen van God niet 
begreep, was Jezus bedroefd. Niet om zichzelf of om het offer dat van hem gevraagd 
werd, maar om al die armen langs de weg, die meenden dat hij als  een aardse koning 
over hen zou regeren, terwijl hij geen ander doel had dan hen naar het hemelse koninkrijk 
te voeren. 

KLIK HIER VOOR EEN ESOTERISCHE UITLEG VAN DE INTOCHT IN JERUZALEM

KLIK HIER VOOR DE SYMBOLIEK VAN DE EZEL
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De tempelreiniging (uit de kinderbijbel van Nita Abbestee)

Nadat Jezus in Jeruzalem was aangekomen, ging hij de tempel binnen. In die dagen 
waren sommige tempels zo groot en zo ruim gebouwd, dat eer honderden mensen een 
plaats in konden vinden. Dat was met deze tempel ook het geval. Maar toen Jezus daar 
binnenkwam, zag hij dat hier wel heel vreemde dingen gebeurden.

In het midden was  een grote ruimte als een soort marktplaats ingericht. Er stonden koeien, 
ossen en schapen vastgebonden aan de pilaren en hier en daar grote manden met duiven 
erin. Al die dieren werden daar verhandeld onder luid geschreeuw en geroep van de 
kooplieden. Aan kleine tafels  zaten de geldwisselaars  en vele mensen liepen er tussen-
door om alles te bekijken. 

Denk je eens even in: een tempel! Een huis, waarin alleen de uiterste stilte en in de meest 
serene sfeer de kracht vanuit het goddelijk koninkijk in mensenharten werkzaam kan zijn, 
daar werd huisgehouden met groot lawaai en met geen andere gedachten dan winst en 
voordeel!

Daar trad Jezus nu binnen en overzag alles. Weet je wat hij deed? We lezen in de heilige 
taal van de bijbel dat hij van en touw een zweep maakte en alle koeien en ossen en 
schapen naar buiten dreef! Toen keerde hij de tafels van de geldwisselaars om, zodat hun 
geld over de grond rolde en iedereen op de grond rondkroop om het zijne weer bij elkaar 
te zoeken. Verder beval hij de duivenverkopers om de dieren dadelijk weg te brengen. Er 
heerste natuurlijk plotseling grote verwarring onder al die mensen. Ze waren immers al zo 
heel lang gewend om de tempel voor dit doel te gebruiken. En Jezus sprak tot allen:

‘Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volkeren? Maar  
jullie hebben het tot een rovershol gemaakt!’ 

Nog nooit hadden zijn discipelen hem zo streng en zo onverbiddelijk zien optreden. Hij 
rustte niet, voordat alles wat niet in de temopel hoorde was verwijderd en de hele ruimte 
volkomen was gereinigd. Daarna mochten allen die wilden binnnekomen. En Jezus sprak 
tot hen over het koninkrijk van God, over de liefde van zijn Vader voor hen allen. Er waren 
velen die hem voor het eerst hoorden en zij verwonderden zich over alles  wat hij hun 
leerde. Natuurlijk kwamen ook de schriftgeleerden en de overpriesters om naar hem te 
luisteren. Zij merkten hoe groot en machtig de invloed van Jezus’ worden op de mensen 
was. En meer nog dan ooit tevoren zochten zij naar strafbare dingen om hem gevangen te 
kunnen nemen. Maar dat lukte hen niet. 
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Het plan van Judas (uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee)

Het zou spoedig Pasen zijn. Dat feest werd in die oude tijden door de joden altijd plechtig 
gevierd. In grote getale kwam men dan naar de tempels om daat de diensten bij te wonen.  
Deze keer echter verwachtte men dat vele duizenden naar Jeruzalem zouden komen 
omdat Jezus daar was. Overal in het land waren zijn wijsheid en krachrt bekend geworden  
en zeer velen hoopten, dat hij in de grote tempel tot hen spreken zou. De overpriesters, 
schriftgeleerdenen farizeeën voorzagen dat natuurlijk ook wel. En zij peinsden hun hoofd 
suf om een list te bedenken, waardoor zij hem nog voor die tijd gevangen konden nemen 
en doden. 

Het gebeurde nu dat Jezus en zijn apostelen de middagmaal ging gebruiken bij een 
zekere Simon, die in Bethanë woonde. Terwijl zij daar met elkaar aan tafel zaten, kwam 
een vrouw binnen met een albasten kruik in haar handen. Zonder enige aandacht te 
trekken ging zij achter Jezus staan, brak de kruik open en goort voorzichtig en zorgzaam 
de zachte geurige olie over zijn hoofd. 

Plotseling zagen de anderen wat zij deed! Sommigen waren zeer verontwaardigd en 
vonden het een verspilling van de kostbare olie. Zij mopperden hardop en zeiden tegen 
elkaar. : ‘Zie eens aan, wat een onnodige geldverspilling! Die olie had wel driehionderd 
schellingen kunnen opbrengen om aan de armen te geven.’ Maar Jezus had hun half 
gefluisterde woorden heel goed gehoord en sprak:

‘Waarom mopperen jullie toch op deze vrouw! Laat haar haar gang gaan! Zij doet dit uit 
zorgzaamheid en liefde. Aan de armen kunnen jullie altijd zoveel geven als jullie willen, 
want de armen hebben jullie altijd bij je. Maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Hoort! 
Spoedig zal mijn begrafenis komen. Maar dan zal niemand in de gelegenheid zijn om mij 
te zalven. Daarom is  wat deze vrouw deed als een voorbereiding op mijn begrafenis. En 
daarom, in alle tijden, zal de wereld weten wat deze vrouw aan mij gedaan heeft.’

Dit woord van Jezus welte wel enige verslagenheid. en in het hart van een van de 
apostelen - Jdas heette hij - kwam plotseling een vreemd, haast onbegrijpelijk plan op... 
Hij wilde Jezus uitleveren aan de schriftgeleerden!

Waarom wilde Judas dat? Sommigen zeggen, dat hij boos werd, omdat Jezus de 
geldverspilling verdedigde, en hij, Judas, het geld van de apostelen moest beheren. 
Anderen zeggen dat hij toegaf aan een boze opwelling. Maar wij willen Judas op een heel 
andere manier bekijken. Hij was van de apostelen de meest aards-herichte. Hij geloofde 
vast en zeker in het aanstaande koningschap van Jezus op deze wereld. Maar nu Jezus 
zo opeens en ronduit over zijn aanstaande begrafenis sprak, schrok Judas hevig. Dat kon 
niet waar zijn, meende hij En plotseling wilde hij met de inspanning van al zijn krachten 
bewijzen dat Jezus hun koning zou worden en niemand dit kon verhinderen.

Men moest nu maar eens ophouden met Jezus te belasteren en hem te achtervolgen met 
allerlei listen en bedrog. Daarom, zo meende hij, als Jezus nu eens werkelijk gevangen 
genomen zou worden, zou god zelf, als door een wonder, hem uit de handen van zijn 
vervolgers bevrijden en hem op de troon plaatsen die hem toekwam. Moest niet iemand 
daartoe de eerste stoot geven? Moest dat niet zo snel mogelijk gebeuren? Natuurlijk! En 
zo nam Judas het besluit zelf op te treden en niet langer op de omstandigheden te 
wachten. 
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Judas wilde op zijn manier zijn geloof in Jezus’ macht bewijzen. Hij wilde het koningschap 
forceren, wingen, omdat hij meende handiger en doortastewnder te zijn dan alle anderen. 
Hij zou de wereld wel eens wat laten zien?

In een onbewaakt ogenblik verliet Judas het huis van Simon en ging naar de stad, naar de 
overpriesteres en de schriftgeleerden. En hij vroeg hun, wat het hen waard was, als  hij 
Jezus in hun handen zou overleveren. Dit voorsatel hadden de overpriesters en de 
anderen niet verwacht. Op een bepaalde plaats  in de heilige taal lezen wij, wat Judas hun 
vertelde: hij had, als  beheerder van het geld, een lam gekocht dat, volgens de wet van 
Mozes, voor de paasmaaltijd geslacht moest worden. Maar Jezus had verboden het dier te 
doden. Want Jezus wilde niet, dat enig schepsel door mensenhanden lijden zou. 

Jezus noemde zichzelf het Paaslam, dat geslacht zou worden. Daarmee bedoelde hij niet 
dat het bloed van een weerloos dier de mensheid kon redden, maar dat de heilige 
krachten, die hij in zijn bloed meedroeg, voor de mensheid gestort zouden worden! Hij wist 
dat Mozes de dierenoffers in vroeger tijden had toegestaan, omdat de meeste mensen uit 
die dagen andere offers nog niet konden begrijpen. De tijden waren echter veranderd. 
Daarom overtrad Jezus zonder enig bezwaar de oude wet. 

Toch begrepen niet alle apostelen, waarom Jezus zichzelf het Paaslam noemde. Vooral 
Judas vond deze ‘overtreding’ wel een reden voor de overpriesters om Jezus gevangen te 
nemen en te doden. Dat eiste de oude wet immers! En als het kritieke moment dan daar 
zou zijn, konden de mensen zien welk een wonder er ging gebeuren. Zo bouwde Judas 
voort aan zijn eigen plan.

De priesters, die al zo lang hun best deden om bij Jezus iets strafbaas te vinden, waren 
zeer verheugd met deze mededeling. Zij overhandigden Judas dertig zilverlingen, die zij 
hem voor zijn verhaal hadden beloofd en maakten samen met hem en een bevelhebber 
van de soldaten een plan om Jezus te overvallen en hem gevangen te nemen. Daarna 
keerde Judas naar de apostelen terug.

Er moet, na deze daad, wel een onbehaaglijk en schuldig gevoel in Judas’ hart zijn 
opgekomen. Hoewel hij Jezus lange tijd volgde en diende, waren zijn hart en hoofd echter 
nog zo verduisterd, dat hij meende dat het goed was, zoals  hij had gehandeld. Dat wat 
met moeite is opgebouwd, het nieuwe, wordt vaak weer vernietigd doordat mensen menen 
het goede te doen.  
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De voorbereiding en de voetwassing (Uit: Het Aquarius Evangelie)

Op donderdagmorgen riep Jezus de twaalf discipelen bij zich en zei tot hen: Dit is Gods 
herinneringsdag, en wij zullen het Paas-avondmaal geheel alleen gebruiken. En toen zei 
hij tot Petrus, Jacobus en Johannes: Ga nu naar Jeruzalem en bereid daar het Paasmaal. 
En de discipelen zeiden: Waarheen moeten wij gaan om de plaats te vinden, waar wij dit 
feest mogen bereiden?

En Jezus zei: Ga naar de Fonteinpoort en daar zult gij een man zien, die een kruik in zijn 
hand draagt. Spreek tot hem en zeg: Dit is de eerste dag van de ongedesemde broden; de 
heer wenst dat gij de feestzaal voor hem gereed houdt, waar hij zijn laatste Paasfeest zal 
kunnen vieren. Wees niet bevreesd om te spreken; de man die gij zult zien is Nicodemus, 
een leider van de joden en toch een man van God.

En de discipelen gingen en vonden de man zoals  Jezus gezegd had, en Nicodemus 
haastte zich naar huis. De feestzaal, een opperzaal, werd vrijgehouden en het avondmaal 
werd bereid. In de namiddag gingen de heer en zijn discipelen naar Jeruzalem en vonden 
de feestmaaltijd toebereid. En toen het uur gekomen was, dat het feest zou gaan 
beginnen, begonnen de twaalf onder elkaar te redetwisten omdat ieder van hen erop uit 
was om voor zichzelf de meest geëerde plaats uit te zoeken.

En Jezus  zei: Mijn vrienden, wilt ge nog vechten voor uzelf, juist nu, nu de schaduwen van 
deze nacht van de duisternis reeds naderbij komen? Er zijn op het hemelse feest geen 
ereplaatsen, behalve voor hem, die nederig de laagste zetel neemt. En toen stond de heer 
op en nam een bekken vol water en een handdoek en zich neerbukkende, waste hij de 
voeten van de twaalf en droogde ze met de handdoek. Hij ademde over deze en zei: 
Moge deze voeten eeuwig op de wegen van de gerechtigheid wandelen.

Hij kwam bij Petrus en was van plan zijn voeten te wassen, en Petrus zei: Heer, wilt gij 
mijn voeten wassen? En Jezus zei: Ge begrijpt nu nog niet de bedoeling van hetgeen ik 
doe, maar eens  zult gij het begrijpen. En Petrus zei: Mijn meester, neen, gij zult niet 
bukken om mijn voeten te wassen. En Jezus zei: Mijn vriend, indien ik uw voeten niet was, 
hebt gij geen deel aan mij. En Petrus zei: Dan, o mijn heer, was mijn beide voeten, mijn 
handen en mijn hoofd. En Jezus zei tot hem: Hij die vooraf zijn bad genomen heeft, is rein 
en behoeft niet meer te wassen, behalve zijn voeten. De voeten zijn ware symbolen van 
de mens, en hij, die rein wil zijn, moet zijn bewustzijn elke dag goed wassen in de stroom 
van levend water.

En toen zette Jezus zich met zijn discipelen aan tafel en zei: Hoor de les van dit uur: Gij 
noemt mij meester; dat ben ik. Als ik dan, uw heer en meester kniel en uw voeten was, 
moest gij dan niet elkanders  voeten wassen en daardoor uw bereidheid om te dienen 
tonen? Gij weet deze dingen en als gij ze nu doet, driemaal gezegend zijt gij.

En toen zei hij: Dit is een uur, waarvoor ik de naam van God van ganser harte prijs, want 
met mijn gehele wezen heb ik gewenst deze feestmaaltijd met u te gebruiken, voordat ik 
door de sluier heen zal gaan. Want ik zal dit niet meer doen totdat ik het op nieuwe wijze 
met u zal eten in het koninkrijk van onze Vader-God. En toen zongen zij de hebreeuwse 
lofzang, die de joden altijd voor de aanvang van het feest zingen.
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Het avondmaal (uit de kinderbijbel van Nita Abbestee)

Jezus en de discipelen namen aan de tafel plaats. Ook Judas was erbij. En terwijl zij aten, 
keek Jezus de kring rond en sprak ernstig: ‘Voorwaar, ik zeg u dat één van u allen mij 
verraden zal.’ Verschrikt keken zij elkaar aan. En ieder voor zich vroeg angstig: ‘Heer dat 
zal ik toch niet zijn? Wan zij kenden hun eigen zwakheden. en plotseling waren zij bang, 
dat zij misschien onbewust iets gedaan of gezegd hadden, dat voor de meester gevaarlijk 
zou kunnen zijn.

Jezus antwordde niet dadelijk, Maar toen even later Judas zijn hand uitstak om nog wat 
voedsel te nemen, doopte ook Jezus zijn hand in de schotel en sprak: ‘Wie zijn hand met 
mij in de schotel heeft gedoopt, die zal mij verraden. Dit moet wel zo geschieden met de 
Zoon van de mensen, maar wee de mens, die hem verraden zal! Het zou beter voor hem 
geweest zijn, als hij nooit geboren was.’

Toen pas ging er een licht op in het hart van Judas.... Zou de meester dan toch niet tot 
koning worden uitgeroepen? Zou hij, Judas, dan toch juist de ondergang van de meester 
bewerkt hebben, inplaats van de glorie, zoals hij zo vurig gehoopt had? En bevend vroeg 
hij: ‘Ik toch niet, meesrter?’ Maar enstig rustte Jezus’ blik op hem, terwijl hij antwoordde: 
‘Gij hebt het gezegd!’

Het einde van de maaltijd naderde. Toen nam Jezus een brood van de schaal en brak het 
in stukken. Liefdevol en met grote ernst sprak hij er een dankgebed over uit. Daarna gaf 
hij iedere apostel een stuk. Zij aten allen met grote eerbied, terwijl Jezus sprak: ‘Neemt en 
eet, dit is mijn lichaam.’

Daarop vulde hij de beker met het sap van druiven, dankte opnieuw de Vader in de hemel 
voor dit heilige moment en reikte de beker aan de apostel die naast hem zat, en sprak: 
‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn bloed, dat voor velen vergoten zal worden tot 
vergeving van zonden. Zie, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, voor ik 
haar in het koninkrijk  van mijn Vader opnieuw zal drinken!’ toen dronken allen met grote 
eerbied uit de beker. 

Dit was een groots en plechtig moment voor de apostelen! Want, wat in de heilige taal het 
brood en de wijn wordt genoemd, zijn in werkelijkheid de zuivere ethers uit het koninkrijk 
van God, waardoor zij tot in hun bloed met de kracht van dat koninkrijk werden verbonden. 
Hiermee schonk Jezus hun tenslotte alle grote en heerlijke mogelijkheden om zijn heilig 
voorbeeld te volgen en de symbolische kruisgang te gaan. Door die kracht zou alles in 
hen, wat waarlijk zuiver en rein was, worden versterkt en vergroot. Maar ook zou alles wat 
nog onzuiver en onwaar in hen was, in het Licht worden gebracht, zodat zij het konden 
herkennen en er afstand van konden doen.

Daarom kunnen wij wel begrijpen dat Judas dadelijk na deze maaltijd de opperzaal verliet, 
volkomen verslagen en wanhopig, omdat ook hij plotseling klaar en helder voor zich zag, 
wat hij had gedaan met zijn belofte aan de priesters  en geleerden! Een belofte, die hij niet 
meer kon herroepen, omdat alles al afgesproken was....

De overige apostelen bleven nog enige tijd samen met Jezus, hoewel zij allen nu wel heel 
duidelijk inzagen, dat het einde van Jezus’ gang op aarde spoedi gdaar was. Jezus zei 
dan ook tegen hen dat hij nog maar een koprte tijd bij hen kon blijven. En hij vroeg hun, 
elkaar toch voortdurend zeer lief te henen, elkaar te helpen en te steunen en vooral 
eensgezind te zijn. Want dat is de enige manier om sterk te staan tegenover het boze in 
de wereld.
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Daarom moesten de apostelen ook trachten een voorbeeld voor alle mensen te zijn. Door 
hun onafgebroen liefde voor elkaar zou iedereen weten dat zij discipelen, volgelingen van 
Jezus de Heer waren. En men zou tot hen komen om over zijn Liefde-leer te horen. Ook 
zei hij tot zijn vrienden, dat zij nu nog niet konden volgen naar de plaats  waarheen hij ging. 
Met die plaats bedoeld Jezus het koninkrijk van god, maar dat begrepen zij niet allen. 
Vandaar dat petrus vroeg: ‘Heer, waar gaat gij dan heen?’

‘Waar ik heenga, kunt ge nog niet volgen, maar later zult ge er komen’, antwoordde Jezus. 
Maar Petrus was nog niet tevreden en vroeg opnieuw: ‘Heer, waarom kan ik u dan nu niet 
volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten!’

En Jezus antwoordde: ‘Uw leven voor mij inzetten? Voorwaar, ik zeg u, eer de haan in de 
morgen gekraaid heeft, zult gij mij driemaal verlochend hebben.’ Nee, dat kon Petrus zich 
beslist niet voorstellen. Hij durfde de meester niet tegen te spreken, maar hij voelde zich 
zo moedig en tot alles in staat. dat hij Jezus’ woordenvoor het ogenblik beslist onmogelijk 
vond. 

Intussen sprak Jezus rustig verder over de plaats  waarheen hij ging. En hij zei: ‘In het huis 
van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga nu heen, om allen een plaats  te bereiden. Maar 
luister. Als alles voor u gereed is, kom ik weeer en neem u met mij mee. Dan moogt ge 
zijn, waar ook ik ben.

Zo met elkaar sprekend sprekend en naar elkaar luisterend bleven zij nog lange tijd 
samen. endelijk stond Jezus op en nodigde hen uit met hem mee te gaan naar buiten. Dit 
samenzijn zouden zij nooit meer vergeten ..... Het was en heilige avond geweest.....   

KLIK HIER VOOR DIT MEESTERWERK VAN LEONARDO DA VINCI
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Brood en wijn in het Evangelie van de Heilige Twaalven (hfdst. 32)

En het geschiedde, terwijl hij met zijn discipelen zat, dat een van hen zei: ‘Meester, wat 
bedoelt gij, als gij zegt dat gij uw vlees te eten en uw bloed te drinken wilt geven, want dat 
is voor velen moeilijk te begrijpen?’

En Jezus antwoordde en zei: ‘de woorden die ik tot u spreek, zijn Geest en zij zijn Leven. 
Voor de onwetenden en de vleselijk gezinden doen zij denken aan bloedvergieten en 
dood, maar gezegend zijn zij die begrijpen. Ziet naar het graan, hoe het groeit tot rijpheid 
en neergemaaid wordt, en vermalen in de molen en door het vuur gebakken wordt. Uit dit 
brood is mijn lichaam gemaakt, dat gij ziet.

En ziet de druiven, die aan de wijnstok groeien tot zij rijp zijn, en geplukt worden en 
uitgeperst in de wijnpers en de oogst van de wijnstok opleveren. Uit deze vruchten van de 
wijnstok en uit water is  mijn bloed gemaakt. Want ik neem slechts van de vruchten van de 
bomen en de zaden van de kruiden, en deze worden door de geest in mijn vlees en mijn 
bloed veranderd. Van deze en soortgelijke alleen zult gij, die in mij gelooft en mijn 
discipelen zijt, eten, want van deze komen in de geest, leven en gezondheid en genezing 
tot de mens.

Mijn tegenwoordigheid zal waarlijk met u zijn in het wezen en leven van God, 
geopenbaard in dit lichaam en dit bloed; en van deze zult gij, die in mij gelooft, eten en 
drinken. Want in alle plaatsen zal ik opgericht worden voor het leven van de wereld, zoals 
in de profeten geschreven staat: Van het opgaan van de zon tot de ondergang van de zon 
zal een rein offer met wierook in mijn naam geofferd worden.

Zoals in het natuurlijke, zo ook in het geestelijke. Mijn leer en mijn leven zullen spijs  en 
drank voor u zijn – het Brood van het Leven en de Wijn van de Verlossing. Zoals het koren 
en de druiven omgezet worden in vlees  en bloed, zo moeten uw natuurlijke zielen in 
geestelijke zielen omgezet worden. Zoekt gij de omzetting van het natuurlijke in het 
Geestelijke.

Waarlijk, ik zeg u, in het begin vonden alle schepselen hun levensonderhoud alleen in de 
kruiden en de vruchten van de aarde, totdat de onwetendheid en de zelfzucht van de 
mens velen van het gebruik, dat God hen gegeven had, hebben afgewend naar dat, wat 
aan het oorspronkelijke gebruik tegengesteld was. Maar ook dezen zullen tot hun 
natuurlijk voedsel terugkeren, zoals in de profeten geschreven staat, en hun woorden 
zullen niet falen.

Waarlijk, God geeft immer van het Eeuwige Leven en Wezen om de vormen van het 
universum te vernieuwen. Daarom zijt gij door vlees en bloed, ja, Wezen en leven van de 
Eeuwige, deelhebbers aan het Leven, en mijn woorden zijn Geest en zij zijn Leven. Indien 
gij mijn geboden houdt en het leven leeft van de rechtvaardige, zult gij gelukkig zijn in dit 
leven en in het komende. Verwondert u daarom niet, dat ik tot u zei: Tenzij gij het vlees eet 
en het bloed drinkt van God, hebt gij geen leven in u.’

En de discipelen antwoordden: ‘Heer, geef ons steeds van dit brood te eten en te drinken 
uit deze kelk, want uw woorden zijn inderdaad spijs en drank. Door uw leven en door uw 
Wezen zullen wij voor eeuwig leven.’
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In de Hof van Getsémané (uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee)

Zacht sprekend liepen zij door de stille avond, tot zij bij een grote tuin kwamen, de Hof van 
Getsémané. Daar gingen allen binnen. Jezus verzocht de apostelen om dicht bij de ingang 
op hem te blijven wachten. Zelf wilde hij de hof nog verder binnengaan. Alleen Petrus en 
nog twee anderen vroeg hij om met hem mee te gaan. Even later verzocht hij ook hen om 
achte te blijven en hij ging geheel alleen nog wat dieper de hof in. Daar vond hij voor 
zichzelf een plaats om tot zijn Vader in de hemel te bidden.

Hij bad innig en vurig dat hij toch tot het allerlaatste alles mocht doen, wat maar mogelijk 
was om de mensheid in de duisternis te helpen en te redden. En mocht het zo zijn dat hij 
toch niet machtig genoeg daartoe was, dan verlangde hij dat zijn goddelijke Vader hem 
voorbij zou zien om iemand anders, die machtiger en sterker was dan hij, te zenden om dit 
reddingswerk te voleinden. Zo groot en volkomen was zijn liefde voor de hele mensheid, 
dat hij van zichzelf alles, alles wilde offeren om de mensheid te redden. En in volkomen 
overgave aan de wil van zijn Vader eindigde hij zijn bede met de woorden: ‘Niet mijn wil, 
maar Uw wil geschiede!’

Toen stond hij op en ging naar de drie mannen die een eindje terug de wacht zoudenn 
houden. Hij wilde enkele dingen met hen bespreken. Maar ... zij waren in slaap gevallen. 
Zij waren zich nog steeds niet genoeg bewust van het grote moment dat voor hun meester 
naderde. En Jezus sprak op bedroefde toon tot Petrus: ‘Was het zo moeilijk voor u ook 
maar één uur met mij te waken? Bid dan om kracht opdat ge, wanneer de moeilijkheden 
vpoor u groot worden, sterk genoeg moogt zijn!’

Toen keerde hij naar zijn eenzame plaats teruyg en bad nogmaals om het juiste inzicht, 
omde zo nodige kracht opdat, als dit werk door hem gedaan mocht worden, er niets 
verkeerd zou gaan. En weer eindigde hij met de woorden: ‘Vader, indien dit alles door mij 
gedaan moet worden: Uw wil geschiede!’

Daarna ging hij opnieuw naar de drie mannen en vond hen weer slapende. Maar hij wekte 
heb niet, want hij begreep dat zij nog niet in staat waren te beseffen wat hij deerleefde in 
dit uur. 

Voor de derde maal trok hij zich in het diepst van de hof teruf en voor de derde maal vroeg 
hij om alle Kracht, die hij nodig had om zijn grootse en geweldige taak tot het einde toe te 
volbrengen. toen daalde als een rijke zegen, als een stroom van licht en liefde de Kracht 
van de vader van de mensen op hem neer. Jezus had zijn gehele geheiligde 
microkosmos, zijn goddelijke ziel en zijn onsterfelijke persoonlijkheid volkomen 
overgedragen in de handen van zijn Vader. 

Niets, maar dan ook niets kon hem meer deren. Het was slechts het voor de mensen 
zichtbare lichaam, waaraan men zich nog zou kunnen vergrijpen, omdat men meende, dat 
hij dat zelf was. In werkelijkheid echter was dat stoffelijke lichaam het machtige instrument 
geworden, waarmee hij tot het allerlaatse moment zijn Liefde aan de mensen kon 
brengen. Tot het allerlaatste ogenblik zou hij zo, als voorbeeld voor allen, zijn kruisgang 
kunnen voortzetten. Want het machtige werk, dat Jezus de Heer op zich genomen had, 
reikte niet tot aan het einde van zijn zichtbare leven in de stof, maar ver daaroverheen - tot 
aan de uitredding van de allerlaatste broeder of zuster. 

Toen Jezus nu volkomen rustig heenging en zijn drie vrienden weer slapende vond, sprak 
hij vol mededogen: ‘Slaap nu maar en rust....’
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Dan, heel in de verte, werd de stilte van de nacht verbroken door een dof gerommel. Het 
leek een vaag kletteren van wapens en gedreun van vele voetstappen. Even later, toen 
het geluid duidelijker werd, sprak Jezus tot de drie mannen: ‘Zie, het uur is  nabij gekomen! 
de Zoon van de Mensen wordt overgeleverd aan de handen van de zondaren. Kom, sta 
op en laten wij hen tegemoet gaan. Hij die mij overlevert, is nabij!’

Geschrokken en haastig stonden de mannen op. Maar het was al te laat om nog iets te 
kunnen voorkomen! De gehele hof was reeds vol lawaai van een grote menigte mannen 
die daar binnenkwam. Een troep soldaten, met zwaarden gewapend, ging voorop. en 
achter hen kwam allerlei volk met stokken en knuppels in de hand, alsof een stel 
gevaarlijke misdadigers moest worden gepakt!

Toen kwam uit de menigte Judas naar voren. Hij trad op de meester toe en kuste hem, 
zoals dat toen in die landen de gewoonte was bij en begroeting, en sprak: ‘Wees gegroet, 
meester!’ Want dit was het teken, dat hij met de bevelhebber van de soldaten had 
afgesproken. Jezus keek hem aan. Zijn blik drong door tot in het diepste van Judas’ ziel,  
toen hij vroeg: ‘Vriend, wat doet gij hier? Verraadt gij uw meester met een kus?’

Wat een wanhoop, wat een volslagen wanhoop moet zich van Judas hebben meester 
gemaakt, toen hij de gevolgen van al zijn overwegingen zag. Tegen beter weten in had hij 
tot het laatste moment nog gehoopt op een wonder ... Maar nu was het onherroepelijk te 
laat. Nu moest alles zich voltrekken, zoals Jezus al meer dan eens voorzegd had. Maar 
Judas had het nooit willen geloven.....

Want zie, daar traden de soldaten op Jezus toe. Zij grepen hem vast met ruwe hand, 
terwijl de menigte schreeuwend en dreigend naar voren kwam. Plotseling drong het grote 
gevaar waarin de meester verkeerde in volle omvang tot Petrus door. En, impulsief als  hij 
was, nam hij onmiddellijk een zwaard en sloeg er mee om zich heen, waardoor hij bij een 
slaaf van de hogepriester een oor afsloeg. Maar Jezus sprak hem bestraffend toe en zei:

‘Breng uw zwaard weer op zijn plaats terug, Petrus! Want allen, die naar het zwaard 
grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of wat denkt ge? Zou ik niet mijn Vader kunnen 
aanroepen en zou Hij mij dan niet terstond twaalf legioenen engelen zenden om mij te 
verdedigen, als dat nodig was? In de geschriften van oudsher staat echter steeds vermeld, 
dat dit alles juist zó moet geschieden.

Daarop raakte hij het hoofd van de slaaf aan en het oor genas op hetzelfde moment. 
Jezus de Heer wenste niet, dat terwille van hem iemand ook maar enig letsel zou worden 
aangedaan. 

Daarop wendde hij zich tot allen die hem hadden aangegrepen en sprak: ‘Alsof ik een 
rover was, zo zijt ge tegen mij uitgetrokken met stokken en zwaarden. En terwijl ik 
dagelijks  bij u was in de tempel, hebt gij mij nooit aangegrepen. Maar zie, nu is  het nacht 
en heerst de macht van de duisternis. Maar dit alles geschiedt, opdat de schriften van de 
oude profeten in vervulling gaan. 

Nadat hij deze woorden had uitgesproken, verlieten alle discipelen hem en vluchtten. Zij 
vluchtten niet omdat zijn hun meester opeens niet meer zo liefhadden, maar omdat zij zich 
op dit moment volkomen onmachtig voelden om maar iets in zijn belang te doen. Voor 
hem vechten mochten ze niet. Dat hadden ze, na de daad van Petrus, wel begrepen.  
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Petrus verloochent zijn Heer (uit de kinderbijbel van Nita Abbestee)

Er was nu voor de soldaten en overige mannen geen aanleiding meer heftig op te treden. 
Want Jezus liet zich zonder enig verzet naar de hogepriester Kajafas leiden. Daar waren 
alle schriftgeleerden en priesters bijeengekomen. Met elkaar wilden zij hem nogeens 
ondervragen, in de hoop iets verkeerds in hem te vinden. 

Petrus, die ook gevlucht was, maar nu toch de stoet op enige afstand volgde, zette zich 
ongemerkt tussen de soldaten en dienaren van de hogepriester neer aan de ingang van 
de tuin. Daar wilde hij afwachten hoe alles verder zou verlopen. Een vreemde angst 
vervulde zijn hart, nu Jezus daar zo, door iedereen verlaten, temidden van vijanden stond. 
Welk lot wachtte hem? 

Zouden zij, die openlijk voor hem opkwamen, niet datzelfde lot moeten delen? Vechten, ja, 
dat wilde Petrus wel voor zijn meester. Dat had hij in de Hof van Getsémané al getoond. 
Maar lijden? Zonder verzet bespot en gehoond worden? Gepijnigd worden? Nee, dat leek 
hem, nu het zo dichtbij kwam, toch wel heel erg moeilijk.

Met pijn in zijn hart, maar toch zonder moed om naast zijn Heer te gaan staan, hoorde 
Petrus van verre aan, hoe allerlei kwetsende en beldigende vragen aan Jezus werden 
gesteld. Maar Jezus antwoordde nergens op. Er kwamen mensen, die bij hoog en laag 
beweerden allerlei verkeerde dingen van hem te weten. Maar toen hem ernaar gevraagd 
werd, antwoordde hij niet. 

Naar de ware, innerlijke mens stond hij daar ontastbaar, naar de uiterlijke mens vol 
deernis voor al diegenen die zo verblind waren en zo verhard, dat zij volstrekt niet 
beseften wat zij deden. Hij wist echter dat het zo moest geschieden. En geduldig verdroeg 
hij alles wat zij hem aandeden. 

Maar Petrus  zat daarbuiten in angst en beven af te wachten, hoe dit alles zou verlopen. 
Allerlei mensen liepen af en aan en passeerden de groep, waar Petrus tussen zat. Hij 
probeerde zo onverschillig mogelijk te kijken, alsof deze hele geschiedenis  hem niet 
aanging.

Op een zeker moment echter kwam er ook een slavin van de hogepriester voorbij. Zij nam 
hem scherp op. En plotseling riep ze luid, zodat iedereen het kon horen: Hé, ook gij waart 
bij Jezus! Ik heb u bij hem gezien.’

Petrus schrok. Hij draaide zich om en antwoordde duidelijk, zodat ook zijn woorden door 
iedereen verstaan konden worden: ‘Ik weet volstrekt niet, waar ge over spreekt!’ Hij durfde 
de waarheid niet te erkennen, hoewel zijn hart eronder leed. Toen verliet hij zijn plaats en 
ging het portaal van het huis binnen. 

Maar ook dat hielp niet. opnieuw ontmoette hij iemand, die, zodra hij Petrus zag, uitriep: 
‘Kijk eens aan, deze man was ook bij Jezus!’ Voor de tweede maal schrok Petrus  terug 
voor de waarheid en antwoordde: ‘Hoe komt ge daarbij. Ik ken hem niet eens!’

Ongemerkt wilde hij daarop achter een groepje mensen langs gaan om verdere 
moeilijkheden te ontlopen. Maar op dat moment keerden enkelen zich om en zij riepen 
eenparig: ‘Ja, zie je wel! Hij hoort ook bij Jezus. Wij hoorden het al aan zijn spraak.’ Toen 
voelde Petrus zich zo in het nauw gebracht. Hij was zo bevreesd voor alles wat hem zou 
kunnen overkomen, dat hij met ruwe woorden uitviel en nog eens luid uitriep: ‘Wat praat gij 
allen toch! Ik ken die man immers niet!’
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Nauwelijks echter had hij het laatste woord gezegd, of in de eerste morgenschemering 
kraaide een haan om het licht te begroeten. Toen schoot de herinnering aan de woorden 
die Jezus gezegd had, als een felle beschuldiging door Petrus heen! Had hij, Petrus, niet 
beweeerd, met zijn leven voor zijn meester te willen instaan? En had Jezus daarop niet 
geantwoord, dat Perus hem driemaal verloochenen zou, voordat de volgende morgen de 
haan zou kraaien?

O, hoe lang leek het nu geleden, dat zij allen samen aan de paasmaaltijd zaten, zo veilig, 
zo eensgezind en gelukkig! Hoe dapper en moedig had hij zichzelf nog tot alles in staat 
geacht. En nu - nu had hij zijn geliefde meester verloochend, uit angst, uit zelfbehoud. Ook 
hij had hem in zijn zware uren alleen gelaten, terwijl hij hem naar zijn idee toch zeer 
liefhad. Verslagen liep Petrus het huis  en de tuin uit, en in de eenzaamheid weende hij 
bittere tranen.....
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Wetenswaardigheden over Pasen. Vul de ontbrekende letters in 

P_sen is het b_langri_kste c_ristel_jke fe_st in h_t liturg_sch ja_r, volgen_ op 
de G_ede We_k. Christe_en v_eren d_ze d_g vanu_t h_n g_loof d_t Jez_s 
opgest_an is u_t de d_od, op de de_de d_g na z_jn kruisi_ing. V_lgens 
huid_ge b_rekeningen z_u de_e kr_isiging p_aatsge_onden he_ben tuss_n 
de j_ren 26 en 36. 

Pas_n hee_t zi_n o_rsprong in het jood_e Pesach. Tijde_s h_t E_rste 
Concilie v_n Nicea zij_ de d_ta v_n be_de fees_en o_ficieel ontkoppel_. Er is 
t_en o_k afgesp_oken d_t _asen mo_t word_n gevier_ op de z_ndag na de 
eers_e v_lle ma_n in de l_nte. 

Pas_n du_rt t_ee dag_n en word_ gevier_ op e_n z_ndag en maan_ag. 
Beid_ da_en w_rden w_l a_zonderlijk Eer_te en T_eede P_asdag of 
Paa_zondag en Paas_aandag genoem_. 

Op de _ondag d_t _asen wor_t ge_ierd v_nden er in Ne_erland en Bel_ië 
ge_n co_merciële a_tiviteiten pla_ts. A_leen e_sentiële _iensten zo_ls 
pol_tie, z_ekenhuizen of b_andweer zij_ ac_ief. H_t open_aar ver_oer 
fun_tioneert norm_al a_s w_re h_t e_n ge_one zondag_dienst, m_t sle_hts 
e_kele aanpa_singen. De maanda_ na Paaszon_ag (2de P_asdag) w_s 
_raditioneel in _ederland en _elgië o_k e_n d_g vo_r de vi_ring v_n Pas_n 
_onder _ommerciële acti_iteiten.

Op _erste Paasda_ houd_ de P_us in R_me b_j de S_nt-Pietersbasili_k e_n 
toe_praak, g_eft zij_ z_gen, Urbi et Orbi en w_nst _edereen e_n zalig 
paas_eest in mee_ da_ zest_g versc_illende t_len.

Tr_ditioneel word_n omstr_eks Pas_n vaa_ fi_ms op televis_e uitge_onden 
d_e h_t lij_en v_n Christ_s verbe_lden. Oud_re films zi_n Ben Hur en Jesus 
Christ Superstar. E_n re_ente f_lm is The Passion of the Christ. 

De _aastijd en de christ_lijke li_urgie daa_omhe_n hee_t d_or de eeu_en 
h_en v_le compon_sten geïnspireer_ t_t muzi_ale _omposities. 
In de l_op v_n de jar_n _ijn v_el non-religieu_e _ulturele element_n 
toegevoeg_ aan het paasfees_ w_ardoor h_t ee_ belan_rijk seculier _eest is 
_eworden. 

De paa_haas en paas_ieren il_ustreren volg_ns so_mige t_eorieën hoe 
voorchriste_ijke elem_nten opduike_ in de _hristelijke riten. Zo word_n 
paasei_ren op_ehangen in de b_men, hetge_n een overblij_sel is van de 
h_ilige-boo_ cultus u_t de Germa_nse traditi_. 
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Jezus bij Pilatus (uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee)

Heel vroeg in de morgen, nadat de haan gekraaid had, besloten de overpriesters en 
schriftgeleerden dat Jezus moest sterven, ook al konden zij niets  slechts aan hem vinden 
of van hem bewijzen. Zij boeiden hem, alsof hij een misdadiger was, en brachten hem 
naar Pilatus, de stadhouder. 

Evenals  Petrus had ook Judas alles vaniit de verte gevolgd. Toen hij nu hoorde waartoe de 
priesters besloten hadden, en zag dat ze hem geboeid wegbrachten, kreeg hij opnieuw 
een ontzettend berouw. Dit had hij niet verwacht en ook zeker niet bedoeld! Daarom ging 
hij naar de overpriesters toe en wierp hun de dertig zilverlingen, die hij voor zijn verraad 
van hen ontvangen had, voor de voeten, terwijl hij uitriep: 'Ik heb gezondigd! Onschuldig 
bloed heb ik verraden!' Maar de overpriesters trokken hun schouders op en zeiden, half 
spottend: 'Wat gaat om dat aan? Dat moet u maar voor uzelf oplossen.' Maar Judas 
keerde zich haastig om en zijn ik vond de dood. 

Intussen had men Jezus voor Pilatus gebracht. Deze stelde hem zeer veel vragen, waarop 
hij of niet, of maar heel sober antwoordde. Ook hier kwamen weer vele lieden met alle 
mogelijke valse beschuldigingen aandragen, maar tot grote verwondering van de 
aanwezigen bleef Jezus volkomen rustig onder alles, wat men ook van hem vertelde. 
Voor hem echter betekende dit alles iets heel anders  dan voor de anderen. Hij, de 
verheven goddelijke mens, die vrij was van alle persoonlijke leed en smart, maakte zo lang 
mogelijk gebruik van zijn aardse persoonlijkheid, om al zijn liefde, al zijn erbarmen 
daardoorheen te zenden tot de verblinde mensen. 

En of zij hem nu bespotten en sloegen, of zij hem dachten te kwetsen en te beledigen, hij 
bleef ononderbroken zijn liefde naar hen uitzenden. Zij voelden zich overwinnaars. Zij 
vonden zichzelf slimme lieden, dat ze hem eindelijk in hun macht hebben. Maar ze hadden 
er geen flauw vermoeden van, dat het slechts zijn stoffelijke mantel was die ze voor zich 
zagen. 
Alleen Pilatus, de stadhouder, had een vaag gevoel, dat hier een zeer bijzondere mens 
voor hem stond. Ja, misschien wel werkelijk Gods zoon. En omdat hij volstrekt niets 
strafbaars aan hem kon vinden, deed hij zijn best hem van de doodstraf te redden. maar 
de overpriesters lieten zich hun voornemen niet uit hun hoofd praten. Zij hadden het volk 
opgehitst, zodat het hen blindelings volgde. Dat maakte het voor Pilatus dubbel 
moeilijk. Toen hij lange tijd had aangezien hoe verheven en lijdzaam Jezus' houding was 
tegenover alle smaad die de soldaten, de overpriesters en het volk hem aandeden, 
bedacht hij een laatste poging. Die zou slagen, meende hij! 

Het was in die tijd de gewoonte op grote feestdagen een misdadiger uit de gevangenis  vrij 
te laten. Nu had men enige tijd tevoren een zeer gevaarlijke misdadiger gevangen 
genomen, die de bevolking aanzette tot oproer en er niet tegen opzag mensen te doden. 
Barbaras heette hij. Alom stond hij bekend als  een slecht mens. Omdat Pilatus nu wist dat 
het gehele volk bang was voor deze man, wilde hij hen voor de keus stellen Jezus 
of Barabbas  vrij te laten. De angst voor deze misdadiger zou hen zeker Jezus doen 
kiezen, dacht hij! Maar de list lukte niet. Want het volk, misleid door de schriftgeleerden, 
overpriesters en Farizeeën, was volkomen verblind. En als uit één mond klonk de kreet: 
'Barabbas! Laat Barabbas vrij!' 

Tot driemaal toe trachtte Pilatus  het volk tot andere gedachten te brengen, maar zodra hij 
de naam Jezus noemde, schreeuwde het volk: 'Kruisig hem! Kruisig hem! Laat Barabbas 
vrij! 
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Het was het laatste hulpmiddel dat Pilatus kon bedenken. Toen ook dit was mislukt, stond 
hij op en waste voor de ogen van de massa zorgvuldig zijn handen terwijl hij sprak: 'Zie, ik 
was mijn handen in onschuld! Ik heb geen schuld aan zijn bloed, dat gij wilt doen storten. 
Ge moet dan zelf maar zien, wat er van komt.' Maar des te harder schreeuwde het 
opgewonden volk: 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!' 

Toen, zij het ook helemaal tegen zijn zin, gaf Pilatus Jezus over zijn vijanden. Maar nooit, 
al had hij nog zo zorgvuldig zijn handen gewassen, zou die loden last zijn hart verlaten. 

. 
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De kruisiging (uit de kinderbijbel van Nita Abbestee)

Daarop voltrok zich wat in de heilige taal van de bijbel de kruisiging wordt genoemd. Jezus 
werd door de Romeinse soldaten naar een heuvel buiten de stad gevoerd. Onderweg 
passeerde een man, genaamd Simon van Cyrene de stoet, en deze werd gedwongen het 
kruis achter Jezus aan te dragen.

Een grote menigte volgde hen. Velen drongen joelend en scheldend om hem heen, maar 
er waren ook velen, vooral vrouwen, die hem beklaagden en over hem weenden. Jezus 
echter wendde zich tot hen en zei: 'Dochters  van Jeruzalem, weent niet over mij, maar 
over uzelf en over uw kinderen!' Want hij wist hoe jammerlijk blind zij waren voor het 
werkelijke Leven.

Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers meegevoerd naar dezelfde heuvel. En 
dan vertelt de bijbel ons, hoe op die heuvel Golgotha drie kruisen werden opgericht: de 
middelste voor Jezus, de andere twee voor de misdadigers. Toen zij alledrie aan het kruis 
bevestigd waren en men boven het hoofd van Jezus een bord had geplaatst met het 
spottend opschrift 'Koning van de joden', keek Jezus over heel die joelende, scheldende 
en spottende menigte. En hij hoorde hoe zij hem toeriepen: 'Ge zijt toch zo machtig! Laat 
ons dan zien wat ge kunt. Bevrijd dan uzelf eens van het kruis!' 

Maar hij sprak uit het diepst van zijn liefdevolle hart: 'Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet, wat zij doen!' Geen moment was er een verwijt of een beschuldigende 
gedachte in hem. Alleen maar een groot erbarmen, een onuitputtelijke deernis  met al deze 
mensen die, door gezaghebbers misleid, zo verblind waren, dat zij hun geliefde meester, 
dtie zij als Gods zoon vereerd hadden, nu als  een gemene misdadiger bespotten en 
hoonden.

Pas veel later zou blijken, hoe groot het leed en de ellende waren, die hieruit voort-
kwamen. Daarom smeekte Jezus nu reeds de hulp van zijn hemelse Vader voor hen af, 
opdat zij in de loop van de tijden zouden gaan begrijpen.

Ook één van de misdadigers lasterde hem en sprak op boze toon: 'Gij zijt toch de 
Christus? Red uzelf en ons!’ Maar de andere misdadiger wees hem terecht en zei: 'Vreest 
ge zelfs  nu God nog niet? Ziet ge niet dat hij ons lot deelt? Wij worden terecht gestraft. Wij 
hebben het verdiend, omdat wij werkelijk kwaad gedaan hebben. Maar deze mens heeft 
niets onbehoorlijks  gedaan.' Toen wendde hij zich tot Jezus  en vroeg op zachte 
berouwvolle toon: 'Jezus, gedenk mij wanneer gij in uw Koninkrijk komt.'

Jezus zag in het hart van deze man het verlangen naar het nieuwe Leven en hij 
antwoordde: 'Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het Paradijs zijn!'  En deze man, 
die werkelijk persoonlijk smart leed aan het kruis, ontving de kracht om tot het einde toe 
zijn lot te dragen. Al het goede in hem scheidde zich af van het boze en zo ontwaakte in 
hem een gereinigde nieuwe ziel, waardoor het voor hem mogelijk zou zijn het nieuwe 
Land te betreden.

Zo naderde de avond van die dag. En toen het ongeveer zes uur was, begon het donker 
te worden, hoewel het daarvoor nog niet de tijd was. Dikke wolken pakten zich samen en 
de duisternis werd zeer dicht. Tot negen uur duurde dat. En er waren er velen die, hoewel 
angst en vrees hun harten beklemden, toch beleven wachten, om te zien wat er verder 
zou gebeuren. Velen hoopten misschien toch nog op een onverwacht goede afloop... 
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Maar toen het negen uur geworden was en Jezus, zonder een woord te spreken, alles had 
verdragen wat men hem aandeed, werd plots de dichte duisternis  doorboord, doordat hij 
met een heldere, luide stem uitriep: 'Mijn God, Mijn God, hoe hebt Gij mij verheerlijkt!' 

Hij alleen wist, welke grote en machtige stromen van krachten vanuit het Koninkrijk van de 
Vader door hem tot de arme, blinde mensheid waren gebracht. Hij alleen wist, voor welk 
een groots en heilig werk Zijn Vader hem had uitverkoren. Maar zij, die rond hem stonden, 
begrepen zijn woorden niet en meenden dat hij om hulp riep.

Eén van de soldaten die daar de wacht moesten houden, doopte een spons in zure wijn 
en reikte deze op een rietstengel aan Jezus. Men was benieuwd of er soms, als door een 
wonder, hulp voor hem kwam opdagen. Maar Jezus, nadat hij van de zure wijn geproefd 
had, opende nog eenmaal zijn mond. En als  een juichkreet voor de gehele wereld riep hij 
uit: 'Het is volbracht!'

Daarop boog hij het hoofd. Het aardse, stoffelijke kleed, waarin de verheven broeder van 
alle mensen zijn zichtbare kruisgang onder hen volbracht had, was gestorven. De 
hemelse, onsterfelijke goddelijke mens was nu weer vrij van de trage aardse stof en kon 
onbelemmerd gaan, waar de Vader hem roepen zou. En altijd zou dit tot eeuwig heil en 
zegening zijn voor zijn broeders en zusters in deze wereld.

Op hetzelfde ogenblik dat Jezus deze juichende woorden uitsprak, werd het zware 
wolkendek door een felle bliksemschicht in tweeën gescheurd en de aarde werd door een 
aardbeving geopend. Dat was voor de wereld de bekroning van de kruisgang van Jezus 
Christus. Want de grote, machtige kracht van de Liefde, die door de verlosser aan zijn 
goddelijke Vader afgesmeekt was voor het behoud van wereld en mensheid, daalde nu tot 
diep in de aarde neer om hen nooit meer te verlaten.

En een hoofdman van de soldaten, die dit alles vanuit zijn standplaats zag gebeuren, en 
die vol verbazing en ontzag had meegemaakt hoe Jezus alles lijdzaam had verdragen, 
riep vol eerbied uit: 'Waarlijk, deze mens was Gods zoon!' 
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De opstanding (uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee)

Toen Jezus zijn aardse stoffelijke kleed had afgelegd en naar de mening van de mensen 
gestorven was, kwam nog laat in de avond een rijk en aanzienlijk man, Jozef van 
Arimathéa bij Pilatus. Hij vroeg hem of hij het lichaam van Jezus van het kruis mocht 
afnemen om het te begraven. Pilatus gaf dadelijk zijn toestemming.

En Jozef van Arimathéa, die al heel lang trachtte een waardige volgeling van Jezus te zijn, 
kocht rein wit linnen om daarmee het aardse lichaam van Jezus zorgvuldig te omwikkelen. 
Nu bezat Jozef van Arimathéa een prachtige, stille tuin. In een verre hoek daarvan, in een 
rotsachtig gedeelte was  een ruimte uitgehouwen die wel als  graf zou kunnen dienen. 
Daarin legde hij voorzichtig het lichaam van Jezus neer en sloot de ingang af met een 
grote, zeer zware steen.

Enkele vrouwen, die Jezus zeer liefhadden, waren de eigenaar van de tuin op korte 
afstand gevolgd en zagen precies wat er gebeurde. Zij waren onuitsprekelijk bedroefd 
over alles wat hun geliefde meester overkomen was. Zij voelden zich geheel en al 
verlaten. Want zij meenden, evenals zovelen, dat hij werkelijk gestorven was en daarom 
besloten zij het enige voor hem te doen, wat hen nog overbleef.

Toen dan Jozef van Arimathéa de tuin weer verlaten had, gingen ook zij naar huis en 
bereidden van kostbare kruiden heerlijk geurende zalven. Die wilden zij Jezus brengen als 
een laatste groet; als een laatste bewijs van hun liefde voor hem, opdat een lieflijke geur 
hem zou blijven omringen.

De volgende dag was  het sabbat en konden zij niet gaan. Volgens de joodse wetten mocht 
men dan niets doen. Maar de daaropvolgende dag, 'op de eerste dag van de nieuwe 
week' gingen zij bij het eerste morgenlicht met hun kruiken vol geurige zalven op weg naar 
de stille tuin.

Zo vroeg in de morgen, dachten zij, zou niemand hen opmerken en konden ze ongestoord 
hun werk verrichten. Maar hoe schrokken zij toen ze daar bij het graf enkele Romeinse 
soldaten vonden, die de wacht hielden. Want zij wisten niet dat enkele overpriesters en 
Farizeeën, die gehoord hadden waar lichaam van Jezus  heengebracht was, tegen Pilatus' 
hadden gezegd: 'Wij dachten er opeens aan dat deze Jezus, toen hij nog leefde, zei dat hij 
drie dagen na zijn dood weer tot leven gewekt zou worden. Dat geloven wij natuurlijk 
helemaal niet. Maar het zou wel kunnen dat zijn discipelen zijn lichaam stilletjes 
wegnemen en ergens anders verbergen. En dat zij daarna aan iedereen gaan vertellen en 
bewijzen, dat hij werkelijk uit de dood is opgewekt! Daarom vragen wij u dit graf te laten 
bewaken tot na de derde dag, zodat er niets kan gebeuren!' 

Pilatus wilde deze geschiedenis het liefst zo snel mogelijk van zich afschudden en gaf 
dadelijk toe. 'Hier hebt ge een wacht; gaat heen en verzekert het graf naar uw beste 
weten,' zei hij. Zo kregen dus de overpriesters  en Farizeeën een paar soldaten mee naar 
de hof van Arimathéa. Drie dagen moesten zij daar de wacht houden, zodat niemand het 
graf kon binnengaan. Daardoor kwam het, dat de beide vrouwen hun kruiken vol geurige 
zalven niet konden brengen en dat bedroefde hen natuurlijk zeer. Verslagen stonden zij 
daar enkele ogenblikken, terwijl de soldaten hen wantrouwend bekeken.

Maar plotseling, toen zij elkaar fluisterend vroegen wat zij nu moesten doen, begon de 
aarde onder hun voeten te beven. En, zo zegt ons  de heilige taal, 'Een engel van de Heer 

Werkboek Pasen kinderbijbel, werkbladen over Stille Week, kruisiging, opstanding paashaas en paaseieren

Schoolvoorstellingen voor basisscholen van schoolgoochelaar en buikspreker  Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz 

http://www.goochelaar.biz
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


daalde neer uit de hemel, wentelde de steen voor de ingang van het graf weg, en ging 
daar op zitten. Zijn uiterlijk was licht en zijn klederen waren als sneeuw.'    

Wij mogen dit zo verstaan, dat vanuit het koninkrijk van God een lichtende, reine kracht 
ingreep om de verblinde mensen te bewijzen, wat zij niet wilden geloven. Door deze kracht 
werden de soldaten zozeer bevreesd, dat zij machteloos neervielen.

Maar tot het hart van de vrouwen klonken de woorden: 'Weest niet bevreesd! Gij zoekt 
Jezus, de gekruisigde, maar hij is  hier niet! Want hij is  opgewekt, zoals hij gezegd heeft. 
Komt en ziet waar Zijn lichaam gelegen heeft, en gaat terstond op weg en zegt zijn 
discipelen dat hij is opgestaan uit de dood. En ziet, hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult 
ge hem zien! Ziet, ik heb het u gezegd!' 

Toen de vrouwen gezien hadden dat alleen nog het linnen in de uitgehouwen ruimte lag, 
gingen zij dadelijk in grote vreugde en blijdschap heen. En zij haasten zich voort, om het 
aan allen te vertellen die de meester liefhadden. Zij geloofden de woorden van de engel 
zonder ook maar enige twijfel. En zie, toen zij al een heel eind op weg waren, kwam Jezus 
zelf hen tegemoet. 

'Wees gegroet!' sprak hij. Verheugd vielen de vrouwen voor hem neem om hem te 
aanbidden. Maar Jezus sprak: 'Weest niet bevreesd! Gaat heen en bericht mij broeders 
dat zij naar Galiléa gaan. Daar zullen zij mij zien!' 

Overgelukkig met de opdracht van de meester spoedden de vrouwen zich daarna verder, 
tot zij enkele broeders ontmoetten.  'Hoort!' riepen zij uit. 'Onze Heer Jezus Christus is 
waarlijk opgestaan! Hij leeft en komt tot u. Gaat naar Galiléa, daar zal hij tot u komen!' En 
zij, die deze boodschap hoorden, waren zeer, zeer verheugd! 

Toch waren er enkelen die het bijna niet durfden te geloven. Zij wilden zelf onderzoeken of 
het graf  werkelijk leeg was. Daarom gingen zij eerst naar de hof van Arimathéa waar zij, 
evenals de vrouwen voor hen, allen het linnen in de uitgehouwen ruimte vonden. Maar 
Jezus de Heer ontmoetten zij daar niet. Daardoor werd hun twijfel weer sterker. 

Twee van hem begaven zich naar Emmaüs, een zeer klein dorpje, niet ver van Jeruzalem. 
En natuurlijk bespraken zij onderweg het gebeurde van de laatste dagen met elkaar. onder 
dat zij het merken liep er geruime tijd iemand met hen mee, die naar hun gesprekken 
luisterde. Het was Jezus! Maar zij waren er zo zeker van dat hij dood was, dat zij hem niet 
eens opmerkten. 

Zelfs toen Jezus tot hen begon te spreken, herkenden zij hem nog niet! 'Wat zijn dit toch 
voor droevige gesprekken die ge voert?' vroeg hij. 'Waar hebt ge het toch over? De 
mannen bleven een ogenblik stilstaan en keken verbaasd naar hun metgezel, die ze nu 
pas opmerkten. Toen antwoordden zij op sombere toon: 'Zijt ge  de enige vreemdeling in 
Jeruzalem, dat ge niet weet wat daar in de afgelopen dagen is gebeurd?' 

‘Wat is er dan gebeurd dat u zo droevig stemt?’, vroeg Jezus opnieuw. Daarop vertelden 
zij hem van hun grote vriend 'Jezus de Nazarener, een groot profeet, machtig in woord en 
werk voor God en het gehele volk.' Zij vertelden hoe menigeen uit het volk gehoopt had 
dat hij hen zou redden van de Romeinse overmacht en hun koning zou worden. 

Er klonk droefheid en verlangen in hun stemmen, een intens verlangen naar de heerlijke 
dagen, toen hun heer en helper nog bij hen was en hen met zijn liefde en wijsheid 
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omringde! Te weinig hadden zij gebruik gemaakt van die heerlijke tijd. Te weinig hadden zij 
acht geslagen op zijn woorden, wanneer hij sprak over zijn terugkeer naar het Koninkrijk 
van God! En nu waren zij verslagen en vroegen zich telkens opnieuw af, wat hij gezegd 
had en hoe hij het bedoeld had. 

En nog merkten zij niet dat het Jezus zelf was, die daar naast hen ging, zo waren zij 
verdiept in hun smart om zijn schijnbaar heengaan. En zij vertelden verder, hoe enkele 
vrouwen in de vroege morgen vol vreugde bij hen waren gekomen en hadden gezegd dat 
zij het graf leeg hadden gevonden. Dat een engel tot de vrouwen gesproken had. Dat hij 
was opgestaan en leefde! Ja, dat zij hem hadden gezien en gesproken!'

Zij eindigden hun verhaal met te vertellen, hoe zij zelf ook waren gaan kijken en alles 
vonden, zoals  de vrouwen het zeiden. Maar de geliefde meester zagen zij niet en dat had 
hun harten vervuld met grote droefheid en twijfel.

Geduldig hoorde Jezus  hun droeve woorden aan. Maar toen zij eindelijk zwegen, sprak hij:  
'O onverstandigen en tragen van hart! Waarom hebt ge toch niet geloofd wat de profeten 
van oudsher gezegd hebben? Zij verkondigden immers al dat dit met de Christus 
gebeuren moest, opdat hij in grote heerlijkheid zou opstaan en zegening aan alle mensen 
zou brengen!' En hij legde hen uit wat de oude profeten met hun woorden bedoeld 
hadden. 

De mannen luisterden. Zij waren vol verbazing, dat deze vreemdeling al die dingen wist. 
Maar ... toch herkenden zij hem nog niet. Al pratend en luisterend naderden zij het dorp 
Emmaüs en Jezus wilde afscheid nemen en verder gaan. Maar omdat het al donker werd, 
zeiden de mannen: 'Blijf toch bij ons! Zie, de avond daalt en straks zijn alle wegen duister.' 
Zo ging Jezus met hen naar binnen. En toen de maaltijd klaarstond, ging hij met hem aan 
tafel. Toen nam Jezus het brood en brak het in stukken. En nadat hij er de zegen over 
had uitgesproken, reikte hij het hun aan... 

En zie, op datzelfde moment brak het Licht door hun harten en werden hun ogen 
geopend. Zij herkenden hem. Wat een vreugde! Nu waren hun harten gerust! De geliefde 
meester leefde waarlijk! Plotseling was het helder en klaar voor hen dat Jezus Christus, de 
zoon van God, onmogelijk door mensenhanden gedood zou kunnen worden! Zij begrepen 
dat zij ook maar een ogenblik hadden kunnen twijfelen. En even onopgemerkt als Jezus 
op de weg bij hen was gekomen, verdween hij weer uit hun midden ...  

Deze geschiedenis is misschien wat moeilijk te begrijpen. Wij moeten echter wel 
bedenken dat Jezus, als Gods zoon, van zijn Vader alle macht had gekregen in de hemel 
en op aarde. Dat wil zeggen dat hij de macht bezat om overal waar hij dat nodig vond, 
zichtbaar te verschijnen. Hij kon welbewust van alle stoffen en krachten in de hemel en op 
aarde gebruik maken. Daardoor kon hij dus  ook zichzelf een zichtbaar stoffelijk lichaam 
verschaffen om tot de mensen op aarde te kunnen spreken. 

De twee discipelen keerden zo spoedig mogelijk naar Jeruzalem terug. Hun harten waren 
vol van hun ontmoeting met Jezus en zij haastten zich naar de overige discipelen om alles 
te vertellen. Terwijl de anderen hun opgewonden woorden aanhoorden, verscheen Jezus 
ook daar in hun midden. Opgetogen hadden zij geluisterd naar het verhaal van hun 
vrienden, maar nu Jezus daar werkelijk voor hen stond, schrokken zij toch wel erg. Zij 
konden haast niet geloven dat het waar was! 
Jezus zag de verschrikte blik in hun ogen en de twijfel in hun harten en hij voeg: 'Waarom 
schrikt ge toch zo? En waarom komt er twijfel in uw harten op? Ziet mijn handen en mijn 
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voeten en betast mij. Dan zult ge  bemerken dat ik een werkelijk echt mens ben van vlees 
en beenderen!' Hun blijdschap keerde terug toen zij zijn woorden hoorden. En om hun 
geloof volledig te maken, vroeg hij: 'Hebt ge hier iets voor mij te eten?' 

Ja, natuurlijk, dat hadden zij! En toen hij voor hun ogen al het eten opat, was alle twijfel uit 
hun harten verdwenen. Hun harten waren nu weer volkomen open! Nu kon hij ook hun 
verstand verlichten. En zij begrepen alles  wat door de profeten in het Oude Testament 
geschreven was. En wat in de Psalmen stond over Christus, over zijn machtig werk voor 
wereld en mensheid, over zijn kruisgang en zijn opstanding uit de dood. 

Zij voelden zich rijk gezegend, dat zij dit nu allemaal duidelijk mochten verstaan. En nog 
groter werd de vreugde van hun harten, toen Jezus  vertelde dat al deze wonderbare 
dingen over de gehele wereld verteld moesten worden en dat zij daarmee mochten 
beginnen. En alles waardoor en waarmee God de Vader zijn zoon had geholpen en 
gezegend, droeg Jezus nu over aan zijn volgelingen, opdat zij zouden werken, zoals hij 
gewerkt had. 
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Paaslied 2: U zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!" 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

KLIK HIER VOOR VIDEO’S MET MUZIEK EN ZANG
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Paaslied 1: Daar juicht een toon 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 

Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
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Doolhof met uitspraak over de opstanding
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Themadag ‘Wie ben ik? - Waarlijk mens zijn’ op za. 20 april in Haarlem

In je leven krijg je te maken met wonderbaarlijke processen die iets met je doen. Daarbij 
kun je denken aan geboren worden, opgroeien en tot bloei komen, ziekte en gebrek, 
ouder worden en sterven. Hoe ga je daar vanuit een innerlijk perspectief mee om? Daar 
gaan we tijdens  deze themadag samen naar op zoek. Niet vanuit theorie, maar gestoeld 
op persoonlijke ervaring.Hieronder volgen de titels van enkele sessies die op de themadag 
worden gehouden. 

1. Opvoeder, ken u zelf

Elk kind is  uniek. Elk kind draagt een schat aan ervaringen met zich mee. Elk kind wil zich 
ontwikkelen en ontplooien. Juist door zelf actief “zoekend” te zijn, bouw je een brug met 
het kind, dat ook zelf immers altijd zoekt en leert. Als er een ding is  waaraan het kind in 
deze wereld behoefte heeft, is het een voorbeeld van mensen die een leven leiden waarin 
de Geest actief is, waarin een innerlijk leven aanwezig is dat tot doen, handelen en 
aanpakken inspireert. Wie in de zin van het Licht iets  voor een kind wil betekenen, zal 
vooral zelf het leven als zoektocht voorleven.

2. Generatie Z spiritualiteit

De jongere van Generatie Z (jongeren geboren na 1990) is  een open wereldburger, met 
een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag zijn steentje aan de 
samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan. Ze 
staan open voor spiritualiteit maar dan wel overzichtelijk en praktisch. Wie zijn die 
jongeren en wat beweegt hen? 

3. Man en Vrouw in scheppende, harmonische samenwerking

In alle gebieden van de natuur zien wij dat het leven zich uitdrukt in positief en negatief, in 
het mannelijke en het vrouwelijke en dat er een zeker begrip, een zekere, fundamentele 
samenwerking tussen deze uitdrukkingen tot stand moet komen die het leven mogelijk 
maakt. Tegelijkertijd zien wij ook dat wij door de beperkingen van ons verstand en gevoel, 
de scheppende, harmonische, samenwerking tussen beide seksen, zoals deze 
oorspronkelijk bedoeld is  meestal niet tot een hogere spiraal weten te voeren. Komt dit 
door gebrek aan kennis over ons ware zelf? Over hoe we dit samen te boven kunnen 
komen.

4. De zeven stappen in de ontwikkeling van de mens

De tijd wordt door de eeuwen heen voorgesteld als  een man met een zeis; niet als de 
dood, maar als de oogster van wat in de tijd is gerijpt. Iedere levensfase opent nieuwe 
mogelijkheden en perspectieven en maakt spirituele krachten vrij waarmee kan worden 
gewerkt ten behoeve van de eigen innerlijke ontwikkeling, en die van onze 
medeschepselen. In dat licht bezien is  iedereen, op ieder willekeurig moment dat hij zich 
openstelt voor de stroom van het eeuwige, student of leerling. Iedere levensfase is 
daarvoor geschikt.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
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PASEN
EASTER
OSTERN
PAQUES

PASCUA 
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KRALEN
KLIK HIER OM EEN STRIJKKRALEN-SET TE BESTELLEN

Werkboek Pasen kinderbijbel, werkbladen over Stille Week, kruisiging, opstanding paashaas en paaseieren

Schoolvoorstellingen voor basisscholen van schoolgoochelaar en buikspreker  Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz 

http://www.goochelaar.biz
http://www.arendlandman.nl/strijkkralenenkralenplank
http://www.arendlandman.nl/strijkkralenenkralenplank
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


DOOL-
HOVEN
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Jonge haas geschilderd door Albrecht Dürer in het jaar 1502
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EI 

PUZZEL
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MANDALA
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PAAS-
HAZEN

KLIK HIER VOOR VIDEO-INSTRUCTIES VOOR HET MAKEN VAN DE PAASHAZEN 
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rood
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groen
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B = blauw, BR = bruin, O = oranje, P = roze, R = rood, V = violet, Y = geel

Werkboek Pasen kinderbijbel, werkbladen over Stille Week, kruisiging, opstanding paashaas en paaseieren

Schoolvoorstellingen voor basisscholen van schoolgoochelaar en buikspreker  Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz 

http://www.goochelaar.biz
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


Werkboek Pasen kinderbijbel, werkbladen over Stille Week, kruisiging, opstanding paashaas en paaseieren

Schoolvoorstellingen voor basisscholen van schoolgoochelaar en buikspreker  Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz 

http://www.goochelaar.biz
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


Verhaal: De paashaas en het gouden ei

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon uitkwam, 
was de paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen, waar 
straks de kinderen naar zouden komen zoeken.

Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had moest hij het 
gouden ei nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de aarde en werd bewaakt door 
de andere hazen. De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen: "Hazen kom te voorschijn, 
laat je eens even zien…". En zo kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn en ze 
riepen elkaar, en wachtten tot ieder er was, zodat ze samen op weg konden gaan om het 
gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar aan: "Wij 
halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei...".

Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat het kind 
dat het gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen. Toen de paashaas 
met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei bewaard werd, waren de 
haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want het gouden ei was verdwenen, het 
gouden ei was weg.

Zij wisten niet hoe het had kunnen gebeuren. En snel gingen ze samen zoeken. Want hoe 
kan het gouden ei zou zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de struiken, stronken in alle 
holletjes, maar zelfs in de hoogste boom was het gouden ei niet te vinden. Wat moesten 
ze nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes hangen. Dit was wel het ergste wat de paashaas 
kon overkomen, en hij stond in het midden van de andere hazen en klaagde: "Ohhh... het 
gouden ei is weg wat moeten wij nu doen?"

"Roekoe, roekoe…", klonk het ineens boven hem in de bomen. Allen keken omhoog. Daar 
zagen zij een duifje boven in de takken: "Roekoe, roekoe…". De paashaas vroeg waarom 
het duifje zo riep. Ze kwam naar beneden en ging voor de voeten van de paashaas zitten 
alle andere hazen in een kring eromheen. Ze vertelde dat zij wist waar het gouden ei was. 
Midden in de nacht was het gouden ei weggehaald uit de grot waar het bewaard werd. 
Wie het gedaan had wist het duifje niet precies, daar was het te donker voor geweest. 
Maar zij wist wel waar het ei gebleven was. Ze was er achter aangevlogen. Toen gingen 
ze allemaal achter het duifje aan. Ze moesten ver door het bos totdat ze bij een hele grote 
oude boom kwamen, van wel honderd jaar oud.

Het duifje koerde en dat betekende dat dit de plek was waar het gouden ei was 
aangekomen. De paashaas ging een holletje in, dat tussen de wortels te zien was, en 
daaruit kwam een dwerg te voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg wat ze kwamen 
doen. De paashaas  zei dat hier misschien het gouden ei verborgen was, en na lang 
wachten zei de dwerg, dat hij inderdaad het gouden ei gestolen had. Hij wilde ook wel 
eens wat zonlicht zien, hij moest altijd maar onder de grond leven en werken.

De paashaas vertelde de dwerg, dat zonlicht niet voor dwergen en kabouters is. Maar juist 
voor mensen en kinderen was het zonlicht erg belangrijk. De paashaas beloofde dat de 
dwerg een mandje vol met eieren zou krijgen met Pasen, maar dat hij het gouden ei mee 
moest nemen. De dwerg vond het niet leuk, maar hij gaf het gouden ei aan de paashaas. 
Zo vertrokken de hazen en zij zongen: "Wij hebben nu het gouden ei, het gouden, gouden, 
ei." De paashaas kon gelukkig nog net op zijd het gouden ei verstoppen. En op 
Paasmorgen stond een mandje met eieren voor de boom van de dwerg te wachten.
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De fabel van de gans met de gouden eieren

Een arme boer ziet op een dag een schitterend gouden ei ziet liggen in het nest van zijn 
lievelingsgans. Hij wil het aanvankelijk weggooien, maar bedenkt zich en neemt het mee 
om het nader te onderzoeken. Het ei is van zuiver goud! De boer kan het niet geloven. Zijn 
verbazing wordt nog groter wanneer hij de volgende dag dezelfde ontdekking doet. Elke 
dag weer rent hij, zodra hij wakker wordt, naar het nest en steeds weer vindt hij een 
gouden ei. Het lijkt te mooi om waar te zijn. 

Omdat zijn hebzucht en ongeduld alsmaar groter worden valt het hem steeds zwaarder 
om de volgende dag af te wachten. Hij besluit dan ook de gans te slachten om de eieren 
er allemaal tegelijk uit te halen. Maar als  hij het dier opensnijdt is  er geen gouden ei te 
bespeuren. Hij zal er ook nooit meer één aantreffen, hij heeft de gans die hem de gouden 
eieren leverde vermoord.

KLIK HIER VOOR DE MORAAL VAN DEZE FABEL VAN AISOPOS

Knip de gans zodanig in 3 stukken dat daarmee
het getoonde een ei kan worden gelegd
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Promotie voor het ei als voedingsmiddel op Wereld Eidag 

Vooral in de Aziatische landen wordt op de tweede vrijdag van de maand oktober Wereld 
Eidag gehouden. In het jaar 2013 is dat op vrijdag 11 oktober. Op deze dag worden de 
voordelen van eieren als voedingsmiddel wereldwijd gevierd en gepromoot.

Het ei wordt over het algemeen gezien als een belangrijk en gezond voedingsmiddel dat 
makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop is. Tot 2007 is  er in Nederland vrijwel geen 
aandacht besteed aan de wereld eidagen. De Stichting Wereld Eidag, opgericht in 2008, 
heeft daar verandering in gebracht. Wereld Eidag wordt vooral in Barneveld gevierd. 
Barneveld is namelijk als geen andere plaats  in de wereld verbonden met het ei en de kip, 
of de kip en het ei. 

De stichting Wereld Eidag wil Nederland blijvend op de kaart te zetten als  het centrum van 
de kip en het ei in de wereld. Met als basis alle kip, ei en alle daaraan gerelateerde 
toeleveringsbedrijven zoals verpakkingsindustrie, transport!en machinefabrieken. De 
pluimveehouderij is kleinschalig en handmatig begonnen, maar is uitgegroeid tot een 
efficiënte high-tech industrie, die ook de nodige kritiek te voortduren krijgt.

Het kippenras dat wordt ingezet voor het produceren van eieren is gefokt op 
eilegcapaciteit. Enige tijd nadat de kuikens uit het ei zijn gekropen worden ze gesekst. Dat 
wil zeggen dat de meisjes van de jongetjes worden gescheiden op een lopende band. Aan 
de haantjes kan niets  verdiend worden. Daarom worden die doorgaans gedood door 
vergassing, versnippering of soms verdrinking. Dat gebeurt bij de helft van de kuikens. De 
overgebleven hennetjes (vrouwtjes) gaan naar een opfok-kuiken-bedrijf waar ze worden 
grootgebracht worden totdat ze de leeftijd krijgen dat ze eieren gaan leggen. 

De levensomstandigheden van kippen zijn vooral gespitst op het (onnatuurlijk) veel 
produceren van eieren, bijvoorbeeld door veel kunstlicht in te zetten. De kip heeft dan 
steeds het gevoel dat het voorjaar is en dat er nageslacht moet komen. In de vrije natuur 
zou een oerkip (die vrijwel niet meer bestaat door toedoen van de mens) in het voorjaar 
misschien nog een keer in augustus, een nest van 6 tot 12 eieren leggen, terwijl ze door 
kunstmatigheden in de kippenindustrie maar liefst ongeveer 300 eieren per jaar leggen! 
Dat is wel veel gevraagd van een kippenlijf. 
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Wat rijmt er op elkaar? Trek een lijn tussen de dingen die rijmen.
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De eieren in deze paasboom zijn stuk. Geef ieder ei een andere kleur
en geef de bijbehorende stukjes dezelfde kleur 
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Ik heb een tak geplukt

Uit onze eigen tuin
Die ga ik zo versieren
Met eitjes wit en bruin

En roos en blauw en geel
Met hanen en met kippen
Met kuikentjes ook veel

En slingers die ik ga knippen
Zo maak ik onze Paasboom

Voor papa, mama en mij
En als ik er naar kijk
Voel ik me fier en blij
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Kleur de eieren rechts en verbind de punten op de juiste wijze
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groen

rood

oranje

geel
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Tel het aantal lettergrepen en kleur het ei als volgt
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lam

Pasen

haan

bloempje

feestdag

konijn

zondag

wortel

kleurplaten

ei

wijn

brood

graskip

mandje

kuiken lelie

paas-
haas

familie

chocolavakantie

paasdagen

1 lettergreep:   roze
2 lettergrepen: groen
3 lettergrepen: paars
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Schrijf een verhaaltje aan de hand van de tekening
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Maart die heet ook lentemaand, 
Maar vraagt ook warme truien. 
De zon heeft zich een weg gebaand,
Temidden maartse buien.
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‘t Heeft gesneeuwd, het heeft geregend,
Zie hoe d’aarde wordt gezegend,

Ook al is het koud in maart,
Hij heeft de lente in zijn staart.
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Gedicht over de maand maart van J.J.A. Gouverneur uit 1875

Nu gaat de felle koude
Al meer en meer voorbij
En komen wij al zachtjes
In ander jaargetij.

De zwarte spreeuwen komen
Terug naar ‘t oude nest,
En wand’len op de daken
En prutt’len al haar best.

Ook vangt weer ‘t moedig haantje
Met zijn schel kraaien aan,
Terwijl de lieve hennen
Druk aan het leggen gaan.

En legde er een haar eitje,
Dan is zij recht voldaan
En roept: Kijk, al weer eentje!
Is dat niet knap gedaan?

Maar Maart is ook een wilde gast,
Een windzak en een bulderbast;
Hij kan geweldig razen,
En ‘t is zijn allerhoogste pret,
Als hij gauw iemand hoed of pet
Zoo maar van ‘t hoofd kan blazen.

KLIK HIER OM DE 3D PAASHAAS BAKVORM TE BESTELLEN
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Ook waar hij parapluutjes ziet,
Spaart hij die niet,
Maar keert – zo’n guit der guiten! -
Die, flap! het binnenst’ buiten,
Zodat het heertje daar op straat
Nu ook weer doodverlegen staat.
Daar klautert in zijn glimmend pak
Die zwarte man hoog op het dak,
Omdat geen enkel ziertje roet
Daar in de schoorsteen blijven moet;
En weet ge, wat de tuinman doet?
Hij is aan ‘t snoeien van de bomen,
Waaraan, is het eens zomertijd,
Dan zeker veel meer vruchten komen.

Het goede schaap heeft op het veld
Haar allereerste jong gekregen,
En de arme moeder staat verlegen,
Want ‘t sneeuwt en hagel met geweld,
En daar kan ‘t arme lam niet tegen.
Nu komt het meisje van de boer
En brengt aan de oude drank en voer,
En neemt haar mede naar de stal,
Waar ‘t lam ook veilig wezen zal.
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Grasmaand april is zijn naam, 
Die met prilste grillen 
In ‘t jaar verwierf slechte faam,
Al zou hij ‘t anders willen.
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‘t Is april, ‘t is april,
Sneeuw en regen als je wil,

Maar als ‘t zonnetje wil schijnen
Zal de kou wel snel verdwijnen.
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Gedicht over de maand april van J.J.A. Gouverneur uit 1875

April, April, April 
Doet alles, wat hij wil; 
Soms geeft hij mooie dagen, 
Dan geeft hij regenvlagen, 
Soms is hij zacht en zoet, 
Maar vindt April dat goed, 
Dan brengt hij ook soms nog een witte hoed.

Als de oudste zusters wand’len gaan, 
Dan blijven zij al dikwijls staan 
Voor winkel en voor magazijn 
En kijken, hoe toch wel 
‘t Nieuw model 
Van zomerkleedje en hoed zal zijn, 
En hoe de nieuwe stoffen lijken. 
Dan zegt de een: ‘Heus, 
Had ik mijn keus, 
Dan nam ik dàt;’

Maar de ander had 
Van dit liefst wat, 
En zo wordt lang en breed bepraat, 
Wat ieder dunkt, dat mooier staat.

KLIK HIER OM DE VERTINDE PAASUITSTEKERS TE BESTELLEN
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Maar wee, o wee, voordat men mag 
Aan kleedjes denken, komt de dag 
Der lelijke schoonmakerij 
En schuift al ‘t andere op een zij. 
De kachels worden weggenomen, 
De ververs en behangers komen, 
Er wordt geboend, geschuurd, gewassen, 
De werksters maken grote plassen – 
O schoonmaaktijd, ‘t is goed zo waar, 
Dat gij maar éénmaal komt in ‘t jaar.

Wie zich daarmede niet bemoeien, 
Dat zijn de kalfjes en de koeien; 
Die weten van geen schoonmaakpret, 
Maar smullen zich stil dik en vet.
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Moppen over eieren

De juf vraagt aan Jantje: "Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel 
eieren hebben we dan samen?" Waarop Jantje antwoordt: "Maar juf, ik kan helemaal geen 
eieren leggen!"

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hallo, hoe is het tegenwoordig met je vader?" "Goed," 
antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat."

Waarom leggen kippen eieren? Als ze die zouden gooien vallen ze kapot.

Wat is het verschil tussen een zwarte kip en een witte kip? Een zwarte kip kan wel witte 
eieren leggen,maar een witte kip geen zwarte.

Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit.

Wat is hanensoep? Kippensoep met balletjes.

Een kip stapt een restaurant binnen en zegt: “Ober, voor mij alleeen een eierdopje en wat 
zout. Voor de rest zorg ik zelf wel.” 

Er liggen twee eieren in een pannetje kokend water. Het ene ei zegt tegen het andere: “Ik 
heb het zo warm”. Dan zegt het andere ei: “Je moet niet zo zeuren, daar wordt je hard 
van.”

De ene kip zegt tegen de andere: “Ik heb vannacht zulke hoge koorts gehad dat ik een 
hardgekoopt ei heb gelegd.”

Moeder: “Maar Bea, wat zijn de eieren hard gekookt. Ze zijn helemaal blauw.” Bea “Je zei 
dat ik ze vijf minuten moest koken. Voor zes eieren is dat zes maal vijf minuten, dus in 
totaal 30 minuten.”

Bea zit te huilen bij een vijver. Een man komt langs en vraagt: “Wat is er?” Bea antwoordt: 
“Mijn broer heeft mijn boterhammen in de vijver gegooid!” De man vraagt: “Met opzet?” 
Bea: “Nee, mei ei”.

Bea koopt bij de kleine supermarkt op de hoek een doosje eieren. “Wat zijn de eieren 
klein”, zegt ze tegen de vrouw achter de kassa. De vrouw antwoordt: “Nog even geduld 
meisje, ze zijn pas gisteren gelegd!”
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Zomertijd vanaf nacht 31 maart - 1 april 2013: klok 1 uur vooruit

Uit recent Zweeds onderzoek blijkt dat het aantal hartinfarcten meteen na de ingang van 
de zomertijd toeneemt. Vrouwen lopen daarbij iets  meer risico dan mannen. De meeste 
hartinfarcten komen wereldwijd voor op maandagen, maar op de maandag na het ingaan 
van de zomertijd is  er een extra stijging te zien van 5 procent. Ook op dinsdag en 
woensdag is het effect nog zichtbaar in de statistieken. Als  de wintertijd weer ingaat in de 
herfst daalt het aantal hartinfarcten, vooral bij mannen, tot iets onder het gemiddelde. 
Waarschijnlijk komt dat door het uur extra slaap.

Het grote voordeel van zomertijd is  dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van het 
daglicht. Als er geen zomertijd zou zijn, zou het eind juni al tegen half vier ‘s nachtslot licht 
worden en tegen half tien ‘ ‘s  avonds is  het weer donker. Dat was ook het argument van 
de aannemer William Wellet uit Londen die het idee voor de zomertijd in 1907 
introduceerde. Zijn ideeën werden eerst belachelijk gemaakt maar twee jaar na het 
uitbreken van de eerste Wereldoorlog werd de zomertijd in de hele wereld geruisloos 
ingevoerd als besparende maatregel.

Bij de herinvoering van de zomertijd in 1977 waren er twijfels  en ging er het een en ander 
mis. Zo waren bijvoorbeeld de getijtafels niet aangepast. Ook was het lastig dat Duitsland 
toen nog niet meedeed en een afwijkende tijd had, wat met name bij grensoverschrijdend 
vrachtverkeer problemen gaf. De boeren hadden als bezwaren dat zij langer moesten 
doorwerken terwijl anderen van hun avondrust genieten. Aanvankelijk kwamen er ook 
negatieve reacties vanuit de horeca omdat de gasten later komen en het personeel langer 
moet werken. Al vrij snel bleek echter dat de invoering van de zomertijd voor de horeca 
omzetverhogend werkte. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de zomertijd 
meer voordelen dan nadelen oplevert. In Nederland is 91 procent van de ondervraagden 
voorstander van de zomertijd.

Chronobioloog prof.dr. D.G.M. Beersma (Domien) van de Rijksuniversiteit Groningen 
noemt de overgang van zomer naar wintertijd ongezond. Hij vindt dat er in de 
maatschappij meer rekening moet worden gehouden met die overgang. Zelf kunnen we 
ook het nodige doen.

1. Ga iets  eerder naar bed. In de dagen voor de ingang van de zomertijd kun je je 
slaap- en waakritme al aanpassen door elke avond een kwartier tot een half uur 
eerder naar bed te gaan dan normaal en ook een kwartier tot een half uur eerder op 
te staan dan gebruikelijk.

2. Mijd de maandagochtenspits. Wie weet dat hij of zij moeit heeft met het 
tijdsverschil, doet er goed aan iets te regelen waardoor de maandagochtenspits 
wordt vermeden.

3. ‘s  Ochtends veel daglicht en ‘s avonds weinig. Je kunt je biologische klok een 
handje helpen door jezelf al op de vroege ochtend bloot te stellen aan veel daglicht 
en jezelf ‘s avonds juist af te schermen van daglicht. Dan komt je lichaam eerder tot 
rust en  is het gemakkelijker om ‘s avonds op tijd in te slapen. Op kinderkamers zijn 
gordijnen die goed verduisteren belangrijk om beter in te kunnen slapen.

4. Sport vroeg. Als je gewend bent te sporten, probeer dat dan voor 4 uur ‘s middags 
te doen zodat het lichaam tijdig tot rust komt.
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Zeg haasje, zeg haasje

Wat doe jij in't bos?
Ik verf daar mijn eitjes
En droog ze op 't mos
Ik kleur ze zo prachtig
Met rood geel en blauw
Want het is bijna paasfeest
Daarom werk ik gauw
I
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Ik stop dan die eitjes
Heel mooi in mijn mand
En ga er mee reizen
En trekken door 't land
Ik leg ze in hoekjes
En pleintjes in 't gras
Dan denken ze heus
Dat de paashaas er was!

http://www.goochelaar.biz
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


Werkboek Pasen kinderbijbel, werkbladen over Stille Week, kruisiging, opstanding paashaas en paaseieren

Schoolvoorstellingen voor basisscholen van schoolgoochelaar en buikspreker  Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz 

http://www.goochelaar.biz
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://magictime.webs.com/schoolvoorstelling.htm
http://www.goochelaar.biz


  

KLIK HIER OM HET PAASHAAS-PAK TE BESTELLEN
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Rebus
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Typ hier om tekst in te voeren
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Mijn achterste
doet zeer!

Wat zeg je?
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Haasje,!haasje!hupla!hop

Kleur!je!mooie!eitjes!op
Breng!ze!rond!met!goede!wensen

Vrolijk!Paasfeest,!beste!mensen!
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Symboliek van hazen en konijnen

In de oudheid hielden de Romeinen al konijnen voor het vlees en de vacht. Die werden 
gehuisvest in parkjes met hoge muren. Pas in de 19e eeuw werden konijnen ook 
gehouden uit liefhebberij. Na de Tweede Wereldoorlog werd het konijnen een populair 
gezelschapsdier.

Een levend tam wit konijn uit een zwarte hoge hoed is wereldwijd een symbool voor 
goochelen en goochelaars. Dat is bijzonder, want er zijn maar heel weinig goochelaars die 
een konijn uit een van te voren leeg getoonde hoed halen. Waarschijnlijk komt dat omdat 
die goocheltruc best lastig is  uit te voeren. Ik werk als goochelaar, maar ik heb geen 
enkele behoefte om in mijn optredens met levende konijnen te werken. Dat wil ik de dieren 
niet aandoen.

Er wordt gezegd dat de truc van de verschijning van een konijn uit een hoge hoed voor het 
eerst is uitgevoerd in 1814 door de befaamde Parijse goochelaar Louis  Compte (1778 – 
1859), die ook heeft opgetreden voor de koningen Lodewijk XVIII, Charles X en Lodewijk 
Filips I. Ook wordt wel beweerd dat de Schotse goochelaar John Henry Anderson 
(1814-1874) voor het eerst voor publiek een konijn uit een hoge hoed goochelde.

Uiteraard gaat de symboliek van hazen en konijnen veel verder dan de goochelkunst.  
Konijnen en hazen worden in verband gebracht met de cyclus van de maan om de aarde 
in 28 dagen. Al 28 dagen na de geboorte zijn jonge konijnen al in staat om zelfstandig te 
overleven. De draagtijd van konijnen is ongeveer 30 dagen en die van hazen 42 dagen.

In de klassieke en Keltische wereld was de haas een attribuut van maan- en jacht-
godinnen en ook van de Griekse goden Eros (als hartstocht) en Hermes (als  snelle 
boodschapper van de goden). Onze symboliek van de paashaas vindt zijn oorsprong in in 
de Germaanse oudheid, waar de haas werd geassocieerd met vruchtbaarheid en 
regeneratie.

De paashaas heeft een mandje met eieren op zijn rug waarvan niet bekend is wie deze 
heeft gelegd. Op vele plaatsen ter wereld is er een traditie waarin verteld wordt dat de 
paashaas eieren heeft verstopt in een tuin en dat kinderen deze moeten zoeken. De 
geschiedenis van de paashaas is niet helder.

Konijnen en hazen worden wel in verband gebracht met angst. Denk maar aan de 
uitdrukking ‘angsthaas’. Dat is  begrijpelijk, want deze dieren hebben nogal wat natuurlijke 
vijanden, waaronder vossen, roofvogels, hermelijnen, wezels, marters etcetera. Als ze een 
natuurlijke vijand waarnemen, kiezen ze er meestal voor om niet te vechten, maar om te 
vluchten of te bevriezen. De lange oren spelen een rol bij het auditief waarnemen van 
signalen die duiden op gevaar.

Als  konijnen of hazen vluchten, kunnen ze plotsklaps omdraaien (haken slaan). Daarvan 
kunnen we leren dat het soms goed is om van richting te veranderen als  er een bedreiging 
is. De les van het bevriezen (waardoor het dier onopgemerkt blijft door natuurlijke 
vijanden, die getraind zijn op het waarnemen van bewegingen), is dat het soms raadzaam 
is stil af te wachten tot de cyclus voorbij is en een nieuwe cyclus is begonnen.

Als  totemdier staan konijnen en hazen niet alleen voor vruchtbaarheid, maar ook voor 
groei, productiviteit, luisteren, snelheid en onschuld.
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Het verhaal van de vuurvogel Phoenix
 
Er is een vogel die geen eieren legt en geen jongen krijgt. Hij was er al toen de wereld 
begon en nu leeft hij nog, in een verborgen woestenij, ver hiervandaan. Het is de Phoenix, 
de vuurvogel. Op een dag, in de begintijd van de wereld, keek de zon omlaag en zag een 
grote vogel met de meest prachtige, blinkende veren. Ze waren rood, goud, purper – 
helder van kleur en oogverblindend als de zon zelf. Toen riep de zon: “Prachtige Phoenix, 
jij zult mijn vogel zijn en eeuwig leven!” 

Eeuwig leven! De Phoenix was heel erg blij toen hij dit hoorde en hij hief zijn kop op en 
zong: “Zon, o, schitterende zon, ik zal mijn liederen zingen voor jou alleen!” Maar de 
Phoenix was niet lang gelukkig. Arme vogel. Zijn veren waren veel te mooi. Mannen, 
vrouwen en kinderen joegen hem altijd op en probeerden hem te vangen. Ze wilden een 
paar van die mooie, blinkende veren voor zichzelf hebben. Hier kan ik niet blijven, dacht 
de Phoenix. En hij vloog weg naar het oosten, waar de zon in de morgen opkomt. 

De Phoenix vloog en vloog, tot hij bij een verre, verborgen woestenij kwam waar geen 
mensen waren. En daar leefde hij in vrede, vrij rondvliegend en zijn loflied zingend op de 
zon boven hem. Bijna vijfhonderd jaren gingen voorbij. De Phoenix leefde nog, maar hij 
was oud geworden. Hij was vaak moe en hij had veel van zijn kracht verloren. Hij kon niet 
meer zo hoog door de lucht scheren, en ook niet meer zo ver en zo snel vliegen als toen 
hij jong was. 

Zo wil ik niet blijven leven, dacht de Phoenix. Ik wil jong en sterk zijn. En de Phoenix hief 
zijn kop op en zong: “Zon, o, schitterende zon, maak mij weer sterk en jong!” Maar de zon 
antwoordde niet. Dag na dag zong de Phoenix zijn lied. Maar toen de zon nog steeds 
geen antwoord gaf, besloot de Phoenix terug te gaan naar de plaats waar hij in het begin 
gewoond had, en het nog één keer aan de zon te vragen. 

Hij vloog over de woestenij, en over heuvels, groene valleien en hoge bergen. Het was 
een lange reis, en omdat de Phoenix oud en zwak was, moest hij onderweg dikwijls 
rusten. Nu heeft de Phoenix een fijn reukorgaan en hij is vooral dol op kruiden en 
specerijen. Dus elke keer als  hij op de grond kwam verzamelde hij stukjes 
kaneelboombast en allerlei soorten welriekende bladeren. Sommige daarvan stak hij 
tussen zijn veren en de rest droeg hij mee in zijn klauwen. 

Toen de vogel ten slotte aankwam bij de plaats  waar hij vroeger gewoond had, ging hij 
zitten in een hoge palmboom die hoog op een berghelling groeide. En helemaal boven in 
de boom bouwde de Phoenix een nest met kaneelboombast en bekleedde het met 
geurige bladeren. Toen vloog de Phoenix weg en verzamelde wat van die scherpruikende 
hars die mirre genoemd wordt en die hij uit een boom vlakbij had zien sijpelen. Daarvan 
maakte hij een ei en droeg het naar zijn nest. Nu was alles gereed. De Phoenix ging op 
zijn nest zitten, hief zijn kop op en zong: “Zon, o, schitterende zon, maak mij weer sterk en 
jong!” 

Deze keer hoorde de zon het lied. Snel verjoeg hij de wolken van de hemel, hield de 
winden stil en scheen met al zijn kracht op de berghelling. De dieren, de slangen, de 
hagedissen en alle andere vogels  verstopten zich in grotten en holen, in de schaduw van 
stenen en bomen voor de felle stralen van de zon. Alleen de Phoenix zat op zijn nest en 
liet de zonnestralen neerkomen op zijn prachtige blinkende veren. 
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Plotseling was er een lichtflits, vlammen sloegen op uit het nest en de Phoenix veranderde 
in een laaiende vuurbol.Na een poosje doofden de vlammen uit. De boom was niet 
verbrand en het nest ook niet. Maar de Phoenix was verdwenen en in het nest lag een 
hoopje zilvergrijze as. De as begon te beven en kwam langzaam omhoog… en van onder 
de as rees een jonge Phoenix op.

Hij was klein en zag er wat verfomfaaid uit. Maar hij strekte zijn nek en zijn vleugels  en 
sloeg ze uit. Hij werd zienderogen groter, tot hij net zo groot was  als  de oude Phoenix. Hij 
keek om zich heen en vond het ei van mirre, holde het uit, stopte de as erin en sloot het ei 
weer. En toen hief de Phoenix zijn kop op en zong: “Zon, o, schitterende zon, alleen voor 
jou zal ik mijn lied zingen! Voor altijd en altijd!” 

Toen het lied uit was begon de wind te waaien, de wolken kwamen weer opzetten aan de 
hemel en de andere levende schepsels kropen weer uit hun schuilplaatsen. Toen steeg de 
Phoenix op met het ei in zijn klauwen en vloog weg. Tegelijkertijd verhief zich een zwerm 
vogels  in alle soorten en maten en vloog achter de Phoenix aan, en allemaal zongen ze: 
“Jij bent de grootste onder de vogels! Jij bent onze koning!” 

En de vogels vlogen met de Phoenix mee naar de Zonnetempel die de Egyptenaren 
hadden gebouwd in Heliopolis, de stad van de zon. Toen legde de Phoenix het ei met de 
as erin op het altaar van de zon. “Nu,” zei de Phoenix, “nu moet ik alleen verder vliegen.” 
En nagekeken door de andere vogels  vloog hij weg naar de verre woestijn. Daar woont de 
Phoenix nog altijd. Maar elke vijfhonderd jaar, als hij zich zwak en oud begint te 
voelen, vliegt hij naar het westen naar dezelfde berg. Daar bouwt hij boven in een 
palmboom een welriekend nest en daar wordt hij tot as verbrand. Maar iedere keer verrijst 
de Phoenix uit de as, versterkt, vernieuwd en verjongd. 
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Het ei van Columbus

Over Christopher Columbus, de beroemde ontdekkingsreiziger uit Portugal die in 1492 
Amerika ontdekte, bestaat een verhaal dat waarschijnlijk niet waar is. Her is in 1565 
opgeschreven door de Italiaanse geschiedkundige Girolamo Benzoni. Daarin staat een ei 
centraal. De uitdrukking “Dat is het ei van Columbus” is daarvan afgeleid. 

Columbus was in 1493 teruggekeerd van zijn historische reis naar de Nieuwe Wereld. 
Kardinaal Mendoza bood hem toen een feestmaal aan. De daar aanwezige Spaanse 
edellieden zeiden tegen Columbus dat zijn ontdekking niet zo bijzonder was omdat andere 
mensen dat ook wel hadden kunnen doen. 

Columbus antwoordde niet direct, maar vroeg om een ei en wedde met de aanwezigen 
dat het hen niet zou lukken het ei zonder enige hulp rechtop te laten staan. Ze probeerden 
het allemaal zonder succes. Columbus pakte toen het ei en maakte één kant plat door het 
op tafel te tikken. Het ei bleef nu rechtop staan. De aanwezigen begrepen wat Columbus 
bedoelde: als  iemand eenmaal heeft laten zien hoe iets gedaan moet worden, weet 
iedereen hoe het moet.

Een vergelijkbaar verhaal wordt ook toegeschreven aan Filippo Brunelleschi, de 
bouwmeester van de Dom van Florence. De auteur Giogio Vaasari beschrijft hoe 
Brunelleschi dezelde truc uithaalt om de grote koepel voor de kathedraal te mogen 
ontweropen en bouwen. Vasari schreef dit voor Benzoni het verhaal over het ei van 
Columbus had geschreven.   
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Twee experimenten met een ei

De tekening hiernaast uit het oude Duitse 
boek “Kolumus Eier” laat zien hoe je een 
ei kunt laten balanceren op de rand van 
een fles. Daarvoor heb je naast een fles 
ook een ouderwetse kurk en twee vorken 
nodig.

Hoe krijg jer een gepeld gekookt ei gemakkelijk 
in een melkfles? De tekening hiernaast uit het 
oude Duitse Boek “Kolumbus Eier” toont de 
oplossing. Doe een brandend papiertje in de 
fles  en plaats het gepelde ei op de opening 
van de fles. In de fles wordt het dan even heel 
heet. De vlam dooft snel omdat de zuurstof in 
de fles wordt verbruikt en er geen nieuwe 
zuurstof in de fles kan komen. Als de fles 
afkoelt, daalt de druk in de fles en wordt het ei 
in de fles gezogen.

KLIK HIER VOOR EEN INSTRUCTIEVIDEO 
VAN EEN JONGE JONGEN
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Eieren goochelen uit een lege zakdoek

De goochelaar neemt van zijn tafel een hoge hoed en geeft deze aan iemand uit zijn 
publiek om deze te laten ondertzoeken. Wanneer is  vastgesteld dat de hoed leeg is, 
neemt de goochelaar een katoenen zakdoek waarvan hij beide zijden aan het publiek 
toont. Hij vouwt de zakdoek op en als hij deze boven de hoed uitschudt, ziet het publiek 
een ei uit de zakdoek in de hoed vallen. Opnieuw wordt de zakdoek aan alle zijden 
getoond, gevouwen en uitgeschud en een tweede ei rolt in de hoed.

De goochelaar blijkt in staat iedere gewenst aantal eieren op deze manier e produceren, 
tot het moment waarop hij beweert dat de hoed vol is. Daarop legt hij de zakdoek terzijde 
en neemt de hoed, die met de opening naar boven op tafel staat, voorzichtig met beide 
handen bij de rand vast. Wie beschrijft de verbazing van de toeschouwers, wanneer hij de 
hoed met een ruk omdraait en deze leeg blijkt te zijn?

Verklaring

Het geheim van deze truc zit niet alleen in het ei, maar ook in de zakdoek, terwijl het 
onzichtbare hulpmddel bestaat uit een zeer dunne, zwarte zijden of nylondraad. De 
zakdoek die voor de goocheltruc wordt gebruikt bezit normale afmetingen en moet in elk 
geval ondoorzichtig zijn. Het ei is een uitgeblazen ei, dus alleen een schaal. Deze 
eierschaal is door middel van de dunne draad aan het midden van één van de kanten van 
de zakdoek bevestigd. De lengte van de draad moet zo zijn, dat het ei, wanneer je de 
zakdoek vasthoudt bij de punten waaraan de draad is bevestigd, in het midden van de 
zakdoek komt te hangen (zie figuur I).

Bij het begin van de goocheltruc wordt de zakdoek zó getoond, dat het ei aan de 
achterkant van de zakdoek hangt, dus  voor get publiek niet te zien is. Ei en zakdoek 
worden nu samen in een - desnoods geleende - hoed gestopt. Na een inleidend praatje 
wordt de zakdoek met twee handen aan de punten a en b uit de hoed gehaald en zodanig 
dubbel gevouwen, dat het ei in de zakdoek verborgen is (figuur II).

Duim en wijsvinger van de linkerhand grijpen 
de doek vast op de plaats, waar de draad aan 
de zakdoek is bevestigd, terwijl duim en 
wijsvinger van de rechterhand de punten a en 
be vasthouden (die op elkaar zijn gelegd).

Nu nemen duim en wijsvinger van de linker-
hand de punten a en b over, terwijl de punten c 
en d met de rechterhand worden vast-
gehouden. De dubbelgevouwen zakdoek 
wordt nu vlak boven de hoed gehouden. De 
afstand van de hoed tot de onderkant van de 
zakdoek is afhankelijk van de lengte van de 
draad. Immers, als de zakdoek te hoog wordt 
vastgehouden, zal het ei aan het draadje 
boven de hoed blijven bungelen en de illusie 
die wordt gewekt door met de zakdoek te 
schudden, waardoor het ei in de hoed valt, 
wordt verstoord (figuur III). 
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Zodra het ei in de hoed is gevallen, wordt de zakdoek met de zijde  c-d over de rand an de 
zijde van het publiek gelegd en de zijde a-b over de hoedopening (figuur IV). Beide 
handen worden leeg getoond. Met duim en wijsvinger van beide handen worden nu de 
punten c en d opgenomen en zo ver verticaal boven de hoed getild als de draad dat 
toelaat. De zakdoek wordt aan beide zijden getoond en weer in dezelfde toestand over de 
rand van de hoed gelegd. Nadat beide handen weer leeg zijn getoond, wordt het punt 
waar de draad is bevestigd tussen duim en wijsvinger van de linkerhand genomen en de 
punten a en b tussen dezelfde vingers van de rechterhand.

Dezelfde handelingen als  hierboven beschreven worden herhaald zodat de volgende 
eieren worden geproduceerd.   

KLIK HIER VOOR EEN VIDEO MET DE GOOCHELTRUC VAN DE EIERZAK
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Het verdwijnende ei

Knip de nevenstaande rechthoek met 
afbeelding met de kip en de 8 eieren uit. 
Verzeker je ervan dat het echt om 8 eieren 
gaat. Vervolgens knip je de rechthoek in 
vier stukken volgens de zwarte lijnen. 

Wanneer je de vier stukken iets anders 
neerlegt volgens schema B hieronder, dan 
zie je dat er een ei verdwenen is: je telt dan 
echt nog maar 7 eieren.

Ra ra waar is het achtste ei?

Bedrieglijke ei-schaduw

Vierkant A en vierkant B 
hebben dezelfde kleur!
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