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van zonsondergang op 4 april tot zonsondergang 5 april, 

30 n. Chr.: 

 

De Pascha-dag dat Jezus de Christus stierf! 

 

 

 

De waarheid is verbazingwekkender en diepgaander dan alle 

denkbeelden, bijgeloof, tradities en misvattingen van 

mensen! 
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Bijbel-teksten: 

 

De dag dat Jezus de Christus stierf. 
 

Nisan 13 - dinsdag 4 april, 30 AD. 

 

1. De discipelen maken het Pascha gereed. 

 

Markus 14 
12 En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer 

ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: 

Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, 

zodat U het Pascha kunt eten? 

 
13 En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei 

tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die 

een kruik water draagt; volg hem, 

 
14 en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer 

des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal waar Ik het 

Pascha met Mijn discipelen eten zal? 

 
15 En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht 

en klaar; maak het daar voor ons gereed. 

 
16 En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij 

vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het 

Pascha gereed. 

 

De Pascha dag Nisan 14 - dinsdag avond 4 april, 30 AD, 

ongeveer 19.00 19.30 uur. [Romeinse Tijd] 
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2. De laatste Pascha dag van Jezus begint ’s avonds. 

 

Lukas 22 
14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, 

en de twaalf apostelen met Hem. 

 
15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit 

Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 

 
16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, 

totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 

 

3. Jezus stelt het Pascha in van het Nieuwe Verbond: 

 

A. De voetwassing. 

B. Het eten van het ongezuurde brood. 

C. Het drinken van de wijn. 

 

Het eerste gedeelte van het Pascha van het Nieuwe 

Verbond: 

 

A. De voetwassing 

 

Johannes 13 
2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, 

de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te 

verraden, 

 
3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in 

handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot 

God heen ging, 

 
4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen 

doek en deed die om Zijn middel. 
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5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten 

van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen 

doek die Hij om Zijn middel had. 

 
6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, 

wilt Ú mij de voeten wassen? 

 
7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu 

niet, maar u zult het later inzien. 

 
8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid 

niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt 

u geen deel met Mij. 

 
9 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, 

maar ook mijn handen en mijn hoofd. 

 
10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig 

dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. 

En u bent rein, maar niet allen. 

 
11 Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U 

bent niet allen rein. 

 
12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer 

had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: 

Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? 

 
13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want 

Ik ben het. 

 
14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen 

heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 
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15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult 

doen zoals Ik voor u heb gedaan. 

 
16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan 

zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden 

heeft. 

 
17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. 

 

4. Jezus doopt het stuk brood in en geeft het aan Judas en 

Judas verlaat de maaltijd om Jezus te verraden. 

 

Johannes 13 
18 Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. 

Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, 

heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven. 

 
19 Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het 

gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. 

 
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt 

die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, 

ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. 

 
21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in 

beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u dat een van u Mij zal verraden. 

 
22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij 

dat zei. 

 
23 En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de 

schoot van Jezus. 
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24 Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het 

toch zou kunnen zijn, over wie Hij sprak. 

 
25 En deze ging tegen Jezus’ borst liggen en zei tegen Hem: 

Heere, wie is het? 

 
26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal 

geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood 

ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van 

Simon. 

 
27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. 

Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. 

 
28 En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke 

bedoeling Hij dat tegen hem zei. 

 
29 Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, 

dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het 

feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. 

 
30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen 

naar buiten. En het was nacht. 

 
31 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de 

Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 

 
32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in 

Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken. 
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5. Het tweede gedeelte van het Pascha van het Nieuwe 

Verbond: 

 

B. Het eten van het ongezuurde brood. 

 

Lukas 22 
19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het 

en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat 

voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 

 

6. Het derde gedeelte van het Pascha van het Nieuwe 

Verbond: 

 

C. Het drinken van de wijn. 

 

 Markus 14 
23 En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf 

Hij hun die en zij dronken er allen uit. 

 
24 En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het 

nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. 

 
25 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de 

vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw 

zal drinken in het Koninkrijk van God. 

 

Lukas 22 
17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, 

zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. 

 
18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de 

wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 
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20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van 

de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in 

Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. 

 

7. Onenigheid onder de discipelen over wie van hen de 

belangrijkste zou zijn. 

 

Lukas 22 
24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen 

geacht werd de belangrijkste te zijn. 

 
25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen 

over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners 

genoemd. 

 
26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste 

onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als 

iemand die dient. 

 
27 Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? 

Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als 

Iemand Die dient. 

 
28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn 

verzoekingen. 

 
29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan 

Mij beschikt heeft, 

 
30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en 

op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. 
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8. Een nieuw gebod - hebt elkaar lief zoals Jezus Zijn 

discipelen liefhad 

 

Joh.13 
33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij 

zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het 

nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen. 

 
34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; 

zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 

 
35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als 

u liefde onder elkaar hebt. 

 

9. Jezus voorzegt dat Petrus Hem driemaal zal 

verloochenen 

 

 Markus 14 
27 En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot 

aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan 

en de schapen zullen uiteengedreven worden. 

 
28 Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar 

Galilea. 
29 En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan 

U nemen, ik echter niet. 

 
30 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u vandaag, 

in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, 

Mij driemaal zult verloochenen. 

 
31 Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, ik 

zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook 

allen. 
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10. Het begin van de laatste boodschap aan Zijn 

discipelen 

 

Joh 14 
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, 

geloof ook in Mij. 

 
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet 

zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats 

voor u gereed te maken. 

 
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt 

heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult 

zijn waar Ik ben. 

 
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 

 
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen 

gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 

 
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend 

hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 

 
8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en 

het is ons genoeg. 

 
9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u 

Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 

gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 
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10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij 

is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, 

maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

 
11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, 

en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 

 
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de 

werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, 

want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

 
13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, 

opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 

 
14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

 
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 

 
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster 

geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 

 
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan 

ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u 

kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 

 
19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, 

maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 

 
20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in 

Mij, en Ik in u. 
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21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die 

Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader 

liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 

openbaren. 

 
22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het 

dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 

 
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij 

liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader 

zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij 

hem intrek nemen. 

 
24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; 

en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, 

Die Mij gezonden heeft. 

 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 

 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden 

zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in 

herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld 

die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken 

en niet bevreesd worden. 

 
28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar 

kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, 

omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn 

Vader is meer dan Ik. 
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29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, 

wanneer het gebeurt, u zult geloven. 

 
30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze 

wereld komt en heeft geen macht over Mij. 

 
31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe 

zoals de Vader Mij geboden heeft. 

 

11. Enkele laatste aanwijzingen aan Zijn discipelen 

 

Lukas 22 
35 En Hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen 

Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: 

Aan niets. 

 
36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, 

hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard 

heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. 

 
37 Want Ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij 

volbracht moet worden, namelijk: En Hij is tot de 

misdadigers gerekend. Ook wat er over Mij geschreven is, 

heeft immers een einddoel. 

 

12. Neem twee zwaarden 

 

Lukas 22 
38 Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei 

tegen hen: Het is genoeg. 
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13. Zij zongen een lofzang en vertrokken 

 

Matt. 26 
30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij 

naar de Olijfberg. 

 

14. Jezus de Christus is de ware Wijnstok - het laatste 

gebod aan de discipelen 

 

Joh. 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 

Wijngaardenier. 

 
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en 

elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

draagt. 

 
3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken 

heb. 

 
4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen 

uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als 

u niet in Mij blijft. 

 
5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in 

hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 

doen. 

 
6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen 

zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in 

het vuur, en zij worden verbrand. 

 
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat 

u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 
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8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht 

draagt en Mijn discipelen bent. 

 
9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; 

blijf in Mijn liefde. 

 
10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde 

blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen 

heb en in Zijn liefde blijf. 

 
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap 

in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 

 
12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad 

heb. 

 
13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat 

iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

 
14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 

 
15 Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat 

zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u 

alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt 

heb. 

 
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en 

Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, 

en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de 

Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

 
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 
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18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat 

heeft. 

 
19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare 

liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u 

uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

 
20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet 

meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij 

ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, 

zullen zij ook het uwe in acht nemen. 

 
21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn 

Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 

 
22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden 

zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor 

hun zonde. 

 
23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. 

 
24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand 

anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben 

zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 

 
25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet 

geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. 

 
26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal 

van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader 

uitgaat, zal Die van Mij getuigen. 

 
27 En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij 

Mij. 



De Pascha-dag dat Jezus de Christus stierf 

21 

15. De laatste woorden van bemoediging 

 

Joh. 16 
1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 

 
2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat 

ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 

 
3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet 

gekend hebben en Mij ook niet. 

 
4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer 

de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar 

deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik 

bij u was. 

 
5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en 

niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 

 
6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de 

droefheid uw hart vervuld. 

 
7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik 

wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe 

komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 

 
8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van 

zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 

 
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 

 
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u 

Mij niet meer zult zien; 
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11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld 

veroordeeld is. 

 
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet 

dragen. 

 
13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij 

u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit 

Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij 

spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

 
14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne 

nemen en het u verkondigen. 

 
15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik 

gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal 

verkondigen. 

 
16 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en 

u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. 

 
17 Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: 

Wat betekent dit dat Hij tegen ons zegt: Een korte tijd en u 

ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; en: 

Want Ik ga heen naar de Vader? 

 
18 Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een korte tijd? Wij 

weten niet waarover Hij het heeft. 

 
19 Jezus dan wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen 

hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik 

gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een 

korte tijd en u zult Mij zien? 
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20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en 

weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult 

bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 

 
21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar 

tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, 

denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de 

blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 

 
22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, 

en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap 

van u wegnemen. 

 
23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal 

Hij u geven. 

 
24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u 

zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. 
 

25 Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar 

de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, 

maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. 

 
26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet 

dat Ik de Vader voor u vragen zal, 

 
27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad 

en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. 

 
28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld 

gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de 

Vader. 
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29 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U 

openlijk en gebruikt U geen beeldspraak. 

 
30 Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig 

is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van 

God uitgegaan bent. 

 
31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 

 

16. Allen zullen verstrooid worden - Jezus heeft de wereld 

overwonnen 

 

Joh. 16 
32 Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven 

zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; 

en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. 
 

33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede 

zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar 

heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

 

17. Jezus gaat met de discipelen naar Gethsémané 

 

Matt. 26 
36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané 

heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik 

daar ga bidden. 
37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met 

Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. 

 
38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de 

dood toe; blijf hier en waak met Mij. 
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18. Jezus bidt 

 

Lukas 22 
41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp 

afstand, knielde neer en bad: 

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

maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 

 
43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem 

versterkte. 

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

En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde 

neervielen. 

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

Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. 

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

u niet in verzoeking komt. 

 

19. Het gebed van Jezus tot God de Vader 

 

Joh. 17 
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en 

zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat 

ook Uw Zoon U verheerlijkt, 

 
2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij 

eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 

 
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt 
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4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht 

dat U Mij gegeven hebt om te doen. 

 
5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de 

heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. 

 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit 

de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij 

gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. 

 
7 Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij 

U vandaan komt. 

 
8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun 

gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben 

daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben 

geloofd dat U Mij gezonden hebt. 

 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen 

die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 

 
10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; 

en Ik ben in hen verheerlijkt. 

 
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de 

wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die 

U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn 

zoals Wij. 

 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en 

niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het 

verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. 
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13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat 

zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben. 

 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen 

gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de 

wereld ben. 

 
15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U 

hen bewaart voor de boze. 

 
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 

 
17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in 

de wereld gezonden. 

 
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn 

in de waarheid. 

 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die 

door hun woord in Mij zullen geloven, 

 
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en 

Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld 

zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 

 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 

 
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat 

de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad 

hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 
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24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 

gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij 

gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de 

grondlegging van de wereld. 

 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar 

Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij 

gezonden hebt. 

 
26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die 

bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, 

in hen is, en Ik in hen. 

 

20. De tijd van het verraad ongeveer 1 uur [’s nachts] 

 

Matt 26 
45 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap 

nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de 

Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van 

zondaars. 

 
46 Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 
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Pascha dag Nisan 14 - woensdag morgen, 5 april, 30 AD 

 

21. Judas verraad Jezus met een kus 

 

Joh 18 
1 Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen 

naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die 

Hij met Zijn discipelen inging. 

 
2 En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, omdat 

Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was. 

 
3 Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van 

de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar 

met lantaarns, fakkels en wapens. 

 
4 Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad 

naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? 

 
5 Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen 

hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij 

hen. 

 
6 Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug 

en vielen op de grond. 

 
7 Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: 

Jezus de Nazarener. 

 
8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan 

Mij zoekt, laat dezen weggaan. 

 
9 Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij 

gesproken had:  
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Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren 

laten gaan. 

 

22. Petrus slaat het oor van de dienaar van de 

hogepriester af - Jezus geneest hem 

 

Lukas 22 
49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, 

zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wijer met het zwaard op 

in slaan? 

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

hem zijn rechteroor af. 

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

En Hij raakte zijn oor aan en genas hem. 

 
52 En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van 

de tempelwacht en de oudsten die op Hem afgekomen waren: 

Bent u eropuit gegaan met zwaarden en stokken als tegen een 

misdadiger? 

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

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

de duisternis. 

 

23. Dit alles geschiedt, om de profetieën te vervullen 

 

Matt 26 
56 maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de 

profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de 

discipelen Hem en vluchtten. 
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 Markus 14 
50 En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen. 

 
51 En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het 

naakte lichaam geslagen had, volgde Hem, en de 

jongemannen grepen hem, 

 
52 maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van 

hen weg. 

 

24. Jezus wordt naar het paleis van de hogepriester geleid 

 

Joh. 18 
13 En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de 

schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar 

was. 

 
14 Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat 

het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven. 

 

25. Petrus volgt hen naar het paleis 

 

Joh. 18 
15 En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. 

Die discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij 

ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen. 

 
16 Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel 

dan, die een bekende van de hogepriester was, ging naar 

buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. 

 
17 Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: Bent 

ook u niet een van de discipelen van deze Mens? Hij zei: Dat 

ben ik niet. 
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18 En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur 

gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. 

Petrus stond zich bij hen te warmen. 

 

Pascha dag Nisan 14 - woensdag morgen, 5 april, 30 AD, 

ongeveer 2 uur [’s nachts] 

 

26. Annas ondervraagt Jezus en stuurt Hem naar Kajafas 

 

Joh. 18 
19 De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen 

en over Zijn onderricht. 

 
20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de 

wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de 

tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in 

het verborgen gesproken. 

 
21 Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord 

hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat 

Ik gezegd heb. 

 
22 En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij 

stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo 

de hogepriester? 

 
23 Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, 

bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken 

heb, waarom slaat u Mij dan? 

 
24 Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de 

hogepriester, gezonden. 
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27. De overpriesters veroordelen Jezus onwettig 

 

 Markus 14 
55 En de overpriesters en heel de Raad zochten een 

getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, 

maar vonden die niet. 

 
56 Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar 

de getuigenissen waren niet eensluidend. 

 
57 Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis 

tegen Hem af en zeiden: 

 
58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met 

handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet 

met handen gemaakt, bouwen. 

 
59 En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. 
60 En de hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: 

Antwoordt U niets? Wat getuigen deze mensen tegen U? 

 
61 Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de 

hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de 

Christus, de Zoon van de Gezegende? 

 
62 En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien 

zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien 

komen met de wolken van de hemel. 

 
63 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar 

hebben wij nog getuigen voor nodig? 
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64 U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En 

zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de 

dood verdiende. 

 
65 Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en Zijn 

gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tegen 

Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem slagen 

in het gezicht. 

 

Lukas 22 
63 En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en 

sloegen Hem. 

 
64 En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem 

in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U 

geslagen heeft? 

 
65 En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen Hem. 

 

28. Petrus verloochent Jezus drie keer 

 

 Markus 14 
66 En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een 

van de dienstmeisjes van de hogepriester; 

 
67 en toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan en 

zei: Ook u was bij Jezus de Nazarener. 

 
68 Maar hij ontkende het en zei: Ik ken Hem niet, en ik weet 

niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, 

en de haan kraaide. 

 
69 En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te 

zeggen tegen hen die daarbij stonden: Hij is een van hen. 
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70 Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij 

die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: Werkelijk, u bent 

een van hen, want u bent ook een Galileeër en uw spraak 

vertoont overeenkomst. 

 
71 En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken 

deze Mens niet over Wie u spreekt. 

 

Ongeveer 3 uur 30 - 4 uur 30. [’s nachts] 

 

 Markus 14 
72 En de haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus 

herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had: 

Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij 

driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, 

begon hij te huilen. 

 

Pascha dag Nisan 14 - woensdag morgen, 5 april, 30 AD, 

ongeveer 5 uur 30 - 6 uur 

 

29. De Raad van oudsten (Sanhedrin) veroordeelt Jezus 

en stuurt Hem naar Pilatus 

 

Lukas 22 
66 En toen het dag geworden was, kwam de Raad van oudsten 

van het volk bijeen - overpriesters en Schriftgeleerden - en 

leidden Hem in hun raadsvergadering. 

 
67 En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei 

tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. 

 
68 En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet 

antwoorden, of Mij loslaten. 
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69 Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de 

rechterhand van de kracht van God. 

 
70 En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God? En Hij 

zei tegen hen: U zegt dat Ik het ben. 

 
71 En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig? 

Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. 

 

Lukas 23 
1 En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar 

Pilatus. 

 

30. Judas krijgt berouw en hangt zichzelf op - De 

overpriesters kopen de akker van de pottenbakker 

 

Matt. 27 
3 Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld 

was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren 

penningen bij de overpriesters en de oudsten terug 

 
4 en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed 

verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet 

maar zien. 

 
5 En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid 

had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. 

 
6 De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: 

Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het 

bloedgeld is. 
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7 En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de 

akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de 

vreemdelingen. 

 
8 Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag 

bloedakker genoemd. 

 
9 Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: 

En zij hebben de dertig zilverenpenningen genomen, de 

waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de 

Israëlieten, 

 
10 en zij hebben die gegeven voor de akker van de 

pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. 

 

31. Jezus wordt veroordeelt door Pilatus - hij 

ondervraagt Jezus 

 

Matt. 27 
11 Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg 

Hem: U bent de Koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: 

U zegt het. 

 
12 En toen Hij door de overpriesters en de oudsten 

beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. 

 
13 Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen 

U getuigen? 

 
14 Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de 

stadhouder zich zeer verwonderde. 
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32. Pilatus stuurt Jezus naar Herodes 

 

Lukas 23 
5 Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het 

volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen Hij 

begon in Galilea tot hiertoe. 

 
6 Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die Mens 

een Galileeër was. 

 
7 En toen hij te weten kwam dat Hij uit het machtsgebied van 

Herodes afkomstig was, stuurde hij Hem naar Herodes toe, 

die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. 

 
8 En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had 

al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem 

gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door 

Hem gedaan zou worden. 

 
9 En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij 

antwoordde hem niets. 

 
10 En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden Hem 

heftig te beschuldigen. 

 
11 En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond 

en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en 

stuurde Hem terug naar Pilatus. 

 
12 En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden 

van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap 

met elkaar. 
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33. Pilatus vindt Jezus onschuldig 

 

Lukas 23 
13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk 

bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: 

 
14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het 

volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid 

ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat 

Hem schuldig maaktaan die dingen waarvan u Hem 

beschuldigt. 

 
15 Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd 

en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient. 

 

Joh. 18 
31 Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem 

volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons 

niet geoorloofd iemand te doden. 

 
32 Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat 

Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat voor dood Hij 

zou sterven. 

 
33 Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en 

zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? 

 
34 Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben 

anderen het u over Mij gezegd? 

 
35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk 

en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt 

U gedaan? 
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36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze 

wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden 

Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden 

overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet 

van hier. 

 
37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? 

Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor 

ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om 

voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, 

geeft aan Mijn stem gehoor. 

 
38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat 

gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en 

zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem. 

 

34. De priesters en het volk eisen dat Pilatus Barabbas 

vrij laat en Jezus kruisigt - (ongeveer 8 uur ’s 

morgens) 

 

Matt. 27 
15 Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de 

menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. 

 
16 Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas 

heette. 

 
17 Toen zij dan bijeenwaren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt 

u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, Die Christus 

genoemd wordt? 

 
18 Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden. 
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19 Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een 

boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want 

ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden. 

 
20 Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte 

over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden 

ombrengen. 

 
21 De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van deze twee 

wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. 

 
22 Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die 

Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat 

Hem gekruisigd worden! 

 
23 Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan 

gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd 

worden! 

 

35. Pilatus wast zijn handen in een ceremonie van 

onschuld 

 

Matt. 27 
24 Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer 

opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor 

de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het 

bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. 

 
25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar 

komen over ons en over onze kinderen! 
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36. Pilatus laat Barabbas vrij - Jezus wordt geslagen en 

gegeseld 

 

Matt. 27 
26 Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus 

gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. 

 
27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich 

mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de 

legerafdeling om Hem heen. 

 
28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een 

scharlakenrode mantel om, 

 
29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en 

gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun 

knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: 

Gegroet, Koning van de Joden! 

 
30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen 

Hem op Zijn hoofd. 

 
31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel 

uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om 

Hem te kruisigen. 

 

37. Pilatus twijfelt om Jezus te laten kruisigen 

 

Joh. 19 
6 Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, 

schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei 

tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in 

Hem geen schuld. 
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7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens 

onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods 

Zoon gemaakt. 

 
8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer 

bevreesd, 

 
9 en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen 

Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen 

antwoord. 

 
10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U 

niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te 

laten? 

 
11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij 

hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft 

hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan 

u. 
12 Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de 

Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend 

van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich 

tegen de keizer. 

 
13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij 

Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de 

plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws 

Gabbatha. 

 
14 En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 

zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! 
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15 Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, 

kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning 

kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen 

koning dan de keizer. 

 

38. De soldaten leiden Jezus weg om gekruisigd te worden 

en dwingen Simon van Cyrene om Zijn kruis te 

dragen 

 

Lukas 23 
26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon 

van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis 

op om het achter Jezus aan te dragen. 

 
27 En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een 

menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem 

beklaagden. 

 
28 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van 

Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over 

uw kinderen, 

 
29 want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig 

zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben, 

en de borsten die niet gezoogd hebben. 

 
30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op 

ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. 

 
31 Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan 

met het dorre gebeuren? 
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39. Jezus weigert wijn vermengd met gal te drinken - Zij 

kruisigen Hem om ongeveer 9 uur ’s morgens - ’s 

middags 12 uur 

 

Matt. 27 
34 Zij gaven Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar 

toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken. 

 

40. De soldaten loten om het onderkleed - Jezus vraagt 

God de Vader om de soldaten te vergeven dat zij Hem 

kruisigen 

 

Lukas 23 
34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 

wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 

 

Joh. 19 
23 Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij 

Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, 

en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was 

zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 

 
24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, 

maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het 

Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn 

kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij 

het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 
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41. Pilatus heeft een titel en de beschuldiging geschreven 

en zette dat dat op het kruis 

 

Joh. 19 
19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het 

kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE 

KONING VAN DE JODEN. 

 
20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats 

waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was 

geschreven: 

 

• in het Hebreeuws,  

• in het Grieks en  

• in het Latijn. 

 
21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: 

Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd 

heeft: Ik ben de Koning van de Joden. 

 
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik 

geschreven. 

 

42. Twee misdadigers (dieven) gekruisigd met Jezus 

 

Marc 15 
27 En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn 

rechter- en een aan Zijn linkerzijde. 

 
28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En 

Hij is onder de misdadigers gerekend. 
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43. Het volk met hun leiders en een misdadiger 

beschimpen Jezus. 

 

Duisternis vanaf het zesde uur tot het negende uur. 

(ongeveer vanaf 12 uur tot 15 uur ’s middags) 

 

Lukas 23 
35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten 

ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, 

laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de 

Uitverkorene van God. 

 
36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten 

Hem zure wijn. 

 
37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos 

dan Uzelf. 

 
38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in 

Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING 

VAN DE JODEN. 

 
39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem 

en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 

 
40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs 

u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 

 
41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 

overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft 

niets onbehoorlijks gedaan. 

 
42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw 

Koninkrijk gekomen bent. 
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43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u 

met Mij in het paradijs zijn. 

 

Jezus’ dood 

 
44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis 

over heel de aarde tot het negende uur toe. 

 

44. Jezus maakt Johannes verantwoordelijk voor Zijn 

moeder Maria 

 

Joh. 19 
25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster 

van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria 

Magdalena. 

 
26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij 

liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, 

zie, uw zoon. 

 
27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf 

dat moment nam de discipel haar in zijn huis. 
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45. Op het negende uur wordt Jezus verlaten en men 

biedt Hem zure wijn [azijn] aan.  

 

Een speer wordt in Zijn zijde gestoken en Jezus 

sterft –  

Het voorhangsel in de tempel scheurt doormidden. 

(ongeveer 3 uur namiddag) 

 

Matt. 27 
46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide 

stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 

 
47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit 

hoorden: Hij roept Elia. 

 
48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, 

doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en 

hij gaf Hem te drinken. 

 
49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia 

komt om Hem te verlossen. [* Dan nam een andere een speer 

en stak deze in Zijn zijde en water en bloed stroomde er uit] 

(*Joh. 19:34 en 20:27) 

 
50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 

 
51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, 

van boven tot beneden……. 
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46. Een aardbeving opent enkele graven; verrijzenis van 

enige Heiligen tot fysiek leven als een teken en 

getuigenis 

 

Matt. 27 
51 ……….. de aarde beefde en de rotsen scheurden; 

 
52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van 

heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; 

 
53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in 

de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 

 

47. De hoofdman (Centurion) erkent dat Jezus de Zoon 

van God was 

 

Matt. 27 
54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem 

Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die 

gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit 

was Gods Zoon! 

 

48. De Joden willen het lichaam van Jezus van het kruis 

halen voordat de Heilige Dag [Jaarlijkse Sabbat] 

begint bij zonsondergang 

 

Joh. 19 
31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de 

sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die 

sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus 

of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. 
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32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de 

eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, 

 
33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al 

gestorven was, braken zij Zijn benen niet. 

 
34 Maar een van de soldaten [had] al met een speer in Zijn zij 

gestoken en meteen was er bloed en water uitgekomen. 

 
35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis 

is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u 

gelooft. 

 
36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord 

vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. 

 
37 En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op 

Hem Die zij doorstoken hebben. 

 

49. Veel vrouwen kijken toe tot het einde 

 

Matt. 27 
55 En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; 

zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen. 

 
56 Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van 

Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. 
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50. Net voor zonsondergang krijgt Jozef van Arimathea 

het lichaam van Jezus en legt het in een graf 

 

Joh. 19 
38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van 

Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan 

Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus 

stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 

 
39 En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus toe gekomen 

was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, 

ongeveer honderd pond. 

 
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in 

linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van 

de Joden is bij het begraven. 

 
41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en 

in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd 

was. 

 
42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de 

Joden, omdat het graf dichtbij was. 

 

Dit is het einde van de gebeurtenissen op de Pascha dag - 

Nisan 14 van zonsondergang op 4 april tot zonsondergang 

5 april, 30 AD: 

 

De Pascha-dag dat Jezus de Christus stierf! 
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Jezus’ Laatste Pascha - Nisan 14 

Van zonsondergang - dinsdag, 4 april 

tot 

zonsondergang - woensdag, 5 april - 30 n. Chr. 

 

De Pascha-dag  

dat Jezus de Christus stierf - van uur tot uur 

 

De plaats voor het Pascha is reeds eerder voorbereid. 

 

12 uur HT__ZONSONDERGANG - 13e Nisan EINDIGT_18 uur RT 

 
14e NISAN BEGINT 

 
1e uur [Hebreeuwse Tijd]          [19 uur Romeinse Tijd] 

 

1. Het Pascha begint 

2. Tijdens het Avondmaal stelt Jezus het Nieuw 

Testament Pascha in met de voetwassing 

3. Jezus dompelt het stuk brood en geeft het aan Judas. 

Judas vertrekt om Jezus te verraden. 

 
2e uur [Hebreeuwse Tijd]          [20 uur Romeinse Tijd] 

4. Het breken en eten van Ongezuurd Brood als het 

gebroken Lichaam van Jezus 

5. Het drinken van wijn als het Bloed van Jezus voor 

de vergeving van zonde 

6. Rivaliteit - welke Apostel zal de grootste zijn 

7. Jezus profeteert dat Petrus Hem driemaal zal 

verloochenen 

8. Laatste boodschap aan de apostelen 

9. Laatste instructie om een zwaard te nemen 

10. Een gezang zingen en Vertrek naar de Olijfberg  
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3e uur [Hebreeuwse Tijd]          [21 uur Romeinse Tijd] 

 

1. Op weg naar Gethsémané zegt Jezus aan de 

Apostelen, dat Hij de Ware Wijnstok is. 

2. Laatste woorden ter bemoediging 

3. Zegt aan de Apostelen dat allen verstrooid zouden 

worden. 

 
4e uur [Hebreeuwse Tijd]          [22 uur Romeinse Tijd] 

 

1. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes met Zich 

mee en bidt, maar de Apostelen slapen. 

2. Jezus bidt Het Gebed tot God de Vader  - Joh. 17 

3. Jezus bidt zo intensief, dat Zijn zweet op grote 

druppels bloed lijken 

 
5e uur [Hebreeuwse Tijd]          [23 uur Romeinse Tijd] 

 

6 uur_ HT____MIDDERNACHT _Einde 4 april____24 uur middernacht__RT 

Begin 5 april 

 

1. Judas komt met een troep soldaten en verraadt Jezus 

met een kus. 

 
7e uur [Hebreeuwse Tijd]          [1 uur Romeinse Tijd] 

 

2. Petrus hakt een oor af van de dienaar van de 

Hogepriester - Jezus geneest hem 

3. Alles wordt gedaan om profetie te vervullen - de 

Apostelen ontvluchten - Markus ontvlucht naakt 

1. Jezus wordt eerst weggebracht naar Annas, de 

priester 

2. Petrus volgt op afstand en gaat de binnenplaats op 
8e uur [Hebreeuwse Tijd]          [2 uur Romeinse Tijd] 
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3. Annas ondervraagt Jezus en slaat Hem en zendt 

Hem naar Kajafas 

 
9e uur [Hebreeuwse Tijd]          [3 uur Romeinse Tijd] 

 

1. De Hogepriester en het Sanhedrin ondervragen 

Jezus - het horen van valse getuigenissen - 

veroordelen Jezus 

 
10e uur [Hebreeuwse Tijd]         [4 uur Romeinse Tijd] 

 

2. Petrus verloochent Jezus tweemaal - de haan kraait 

éénmaal  

3. Na ongeveer een uur later verloochent Petrus Jezus 

voor de derde keer. De haan kraait opnieuw - Jezus 

kijkt rechtstreeks naar Petrus 

 

1. Bij het aanbreken van de dag - het hele Sanhedrin 

veroordeelt Jezus ter dood en zendt Hem naar 

Pilatus 

 
11e uur [Hebreeuwse Tijd]         [5 uur Romeinse Tijd] 

 

2. Jezus aangeklaagd bij Pilatus - Hij ondervraagt 

Jezus en ontdekt dat Hij uit Galilea komt. Hij zendt 

Hem naar Herodes. Herodes zendt Hem terug naar 

Pilatus 

 
12 uur HT  ZONSOPGANG   6 uur RT 

 

1. Judas bekeert zich en hangt zich op 

2. Priesters beslissen om de akker van de pottenbakker 

te kopen met dertig zilverstukken. 
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1e uur [Hebreeuwse Tijd]          [7 uur Romeinse Tijd] 

 

1. Pilatus vindt Jezus onschuldig - wil Hem vrijlaten - 

Priesters en menigte schreeuwen om Hem te 

kruisigen en Barnabas vrij te laten 

2. Pilatus wast zijn handen in onschuld - laat Barnabas 

vrij - Jezus geslagen en gegeseld 

 
2e uur [Hebreeuwse Tijd]          [8 uur Romeinse Tijd] 

 

3. Pilatus bedenkt zich over het kruisigen van Jezus. 

Maar het is te laat 

 

1. Jezus wordt weggeleid om gekruisigd te worden - 

Simon draagt Zijn kruis 

2. Jezus wordt gekruisigd met twee misdadigers - 

aanklacht en titel worden op het kruis geplaatst - 

Jezus vraagt God vergeving voor hen 

 
3e uur [Hebreeuwse Tijd]          [9 uur Romeinse Tijd] 

 
4e uur [Hebreeuwse Tijd]          [10 uur Romeinse Tijd] 

 

1. De mensen, priesters en een dief belasteren en 

bespotten Jezus   

 
5e uur [Hebreeuwse Tijd]          [11 uur Romeinse Tijd] 

 

6e uur [Hebreeuwse Tijd]          [12 uur Romeinse Tijd] 

 
7e uur [Hebreeuwse Tijd]          [13uur Romeinse Tijd] 

 

1. Duisternis bedekt het hele land, vanaf het zesde uur 

tot het negende uur 
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2. Jezus maakt Johannes verantwoordelijk voor Maria, 

Zijn moeder 

 
8e uur [Hebreeuwse Tijd]          [14 uur Romeinse Tijd] 

 
9e uur [Hebreeuwse Tijd]          [15 uur Romeinse Tijd] 

 

1. Op het negende uur wordt Jezus verlaten - wordt 

azijn aangeboden 

2. Een speer wordt in Zijn zijde gestoken - Jezus sterft 

- het voorhangsel in de tempel wordt in tweeën 

gescheurd 

 
10e uur [Hebreeuwse Tijd]         [16 uur Romeinse Tijd] 

 

1. De Joden willen het Lichaam van Jezus van het 

kruis halen vóórdat de Heilige Dag begint bij 

zonsondergang 

 

 

1. Jozef van Arimathea krijgt het Lichaam van Jezus, 

net vóór zonsondergang 

2. Nicodemus helpt Jozef om het Lichaam van Jezus in 

linnen te wikkelen met aromaten 

3. De tombe verzegeld net vóór zonsondergang 

 
11e uur [Hebreeuwse Tijd]         [17uur Romeinse Tijd] 

4. Veel vrouwen kijken tot het einde 

 

12 uur HT___ZONSONDERGANG - 14e Nisan EINDIGT___18 uur RT 

 
15e NISAN BEGINT  

1ste Jaarlijkse Sabbat in het Feest van Ongezuurde Broden 
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Literatuur 

De Christelijke Bijbelse Kerk van God biedt een 

verscheidenheid aan publicaties, audio en video’s aan.  

Via: https://eindtijdevangelie.org  

EN  

https://www.kerkinhuis.org/   

• Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te 

kennen! 

• Oordeel Rechtvaardig Oordeel. 

• Voorbereiding voor Pascha en Feest van 

Ongezuurde Broden 

• De Pascha Ceremonie 

• Deel 1 - De Pascha-Dag dat Jezus de Christus Stierf! 

• Deel 2 - De Pascha-Dag dat Jezus de Christus Stierf! 

• Waarom werd U geboren? 

• Gods Bijbelse Weg voor Kinderen 

 

In de Engelse taal via: 

• http://www.churchathome.org /  

• http://www.cbcg.org / 

  

https://eindtijdevangelie.org/
https://www.kerkinhuis.org/
http://www.churchathome.org/
http://www.cbcg.org/
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De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van God 

heeft geen abonnementsprijs. Deze gratis publicaties 

worden mogelijk gemaakt door tienden en giften van de 

leden van De Christelijke Bijbelse Kerk van God  

en  

door hen die gekozen hebben om medewerker te worden om 

het Ware Evangelie van Christus te verkondigen. 

 

Vrijwillige bijdragen worden dankbaar aanvaard! 

Als U Uw vrijwillige bijdragen, tienden en offeranden wilt 

geven om dit werk – dat uitreikt naar anderen met de 

boodschap van het Evangelie van WAARHEID, GELOOF, 

HOOP en LIEFDE – te ondersteunen, wilt U dan één van de 

volgende manieren selecteren om bij te dragen. 

U kunt overmaken op rekening: 

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A 

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21 

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God. 

OF 

Een online bijdrage over maken? Dat kan op:  

https://eindtijdevangelie.org/giften/   

https://www.kerkinhuis.org/# =>  Donatie   

 

  

https://eindtijdevangelie.org/giften/
https://www.kerkinhuis.org/
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Regionaal Kantoor  

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via onderstaande 

Web site voor Nederland en België: 

 

http://eindtijdevangelie.org/kontakt/   

https://www.kerkinhuis.org/kontakt   

 

 

Post adres:  

Stichting CBKG 

Postbus 3111  

6039ZG, STRAMPROY  

Nederland 

• • • • • • • 

 

 

http://eindtijdevangelie.org/kontakt/
https://www.kerkinhuis.org/kontakt

