
SCRIPT PAASCHALLENGE

1. Het begin

Vertel als leiding deze tekst om uit te leggen wat er vanavond gaat gebeuren.

Welkom allemaal. Vanavond is het tijd voor de PaasChallenge. De tafel is al gedekt, dus we kunnen zo

aanschuiven. Deze tafel herken je misschien wel uit een een oud, Bijbels verhaal: het laatste

avondmaal, waarbij Jezus en zijn vrienden, vlak voor het paasfeest, samen aten.

2. Spel: Foto Zie handleiding.

3. Aan tafel Zie handleiding.

4. Nathanaël

Speel dit audiobericht af. Nathanaël, een vriend van Jezus, vertelt de situatie waarin de vrienden

van Jezus met elkaar zitten.

Pfff … Eindelijk even rustig zitten. Aan tafel. Als vrienden, met elkaar. Het is bijna Pasen en het is fijn

om dat feest samen te vieren met vrienden. Ik kijk om heen en zie dat we er allemaal zijn. Ik natuurlijk,

Nathanaël. En ook Petrus, Judas, Thomas, Filippus, Jezus en jij. Fijn dat jij er ook bij bent. Zo is de hele

vriendengroep compleet. Ik had niet verwacht dat we nog een veilige plek zouden vinden. Want buiten

deze ruimte zijn we niet veilig. De wetgeleerden vinden dat Jezus een gevaar is. Jezus zegt dat Hij de

zoon van God is. En dat vinden ze absoluut niet kunnen, daarvoor slepen ze je zo voor de rechter. En

omdat Jezus onze vriend is, zijn wij allemaal in gevaar. Ook jij. Maar niet hier. De wetgeleerden weten

niet dat we hier zijn. Hier kunnen we veilig eten, met elkaar als vrienden. Het is belangrijk dat we bij

elkaar blijven. Zeker in deze moeilijke tijd. Want dan heb je je vrienden het hardst nodig. Daar zit Jezus,

Hij zal de maaltijd openen. Hij pakt een stuk brood en dankt God met mooie woorden. ‘Dank U wel dat

we bij elkaar zijn. Ieder met ons eigen verhaal, met onze sterke maar ook onze zwakke punten. Geef

dat we een mooie tijd hebben met elkaar, en zegen het eten en drinken hier aan tafel. Amen.’

5. Eerste gang Zie handleiding.
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6. Petrus

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vertelt over zijn vriend Petrus.

[in zichzelf] We zijn veilig … En toch … Ik weet het niet … Er is iets wat niet goed voelt. Als ik zo om

me heen kijk, is iedereen onrustig. Behalve Jezus. Die lijkt altijd wel rustig. Maar als ik bijvoorbeeld

naar Petrus kijk ... Zie je dat? Hij zit maar te wiebelen op z’n stoel. Die kan gewoon niet stil blijven

zitten. En maar kijken naar de deur, alsof er elk moment iemand binnen kan komen. Ik zie gewoon

vuur in zijn ogen. Ik denk dat als er iemand binnenkomt om Jezus gevangen te nemen, Petrus er dan

op af springt om z’n oor eraf te trekken of zoiets. Nee, met Petrus kun je beter geen ruzie krijgen. En

als je aan Jezus komt, dan heb je ook te dealen met Petrus. O wacht, even luisteren naar wat Jezus

zegt.

‘Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Want God zegt in de heilige boeken: “Ik zal de herder

doden, en de schapen zullen alle kanten op rennen.”’

Voordat ik wat kan zeggen, neemt Petrus het woord. ‘Misschien zullen alle anderen u in de steek laten,

maar ik niet!’ Petrus heeft gelijk, wij zijn toch vrienden! Vrienden laten elkaar niet in de steek! Maar

Jezus kijkt Petrus indringend aan.

‘Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog

voordat de haan drie keer gekraaid heeft.’

Wat!? Dat lijkt me toch echt overdreven. Petrus zou dat nooit doen, ik trouwens ook niet. Jij toch ook

niet? Tuurlijk niet. Ik zie Petrus kijken. Hij loopt naar de deur en … Hè, die zit helemaal niet op slot. Ik

zie Petrus in z’n zakken graaien, maar al snel is duidelijk dat Petrus, de man van de sleutels, zijn

sleutels kwijt is. Die hebben we wel nodig om de deur op slot te doen. De wetgeleerden mogen niet

binnenkomen om Jezus mee te nemen! Petrus is al druk aan het zoeken onder z’n stoel. Da’s een goeie!

Kom op, zoek mee!

7. Spel: Sleutels Zie handleiding.

8. Waarom liegen?

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vraagt de spelers waarom Petrus zou liegen terwijl hij normaal

gesproken vol voor Jezus gaat.

Gelukkig dat de sleutels gevonden zijn, dat houdt de wetgeleerden buiten. De deur kan op slot en

Petrus kan rustig, als hem dat lukt, gaan zitten. Ik zie hem denken … En dat kan ik me wel voorstellen,

hij gaat vannacht drie keer zeggen dat hij Jezus niet kent. Waarom zou hij dat doen? Petrus houdt

zoveel van Jezus. Hij gaat vol voor Hem, hoe moeilijk het ook is. Waarom gaat hij liegen? Wat denk jij?

Zie vervolg in de handleiding.
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9. Reflectie Petrus Zie handleiding.

10. Tweede gang Zie handleiding.

11. Thomas

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vertelt over zijn vriend Thomas.

Ik weet nog goed dat ik Jezus voor het eerst ontmoette. Mijn goede vriend Filippus bracht mij naar

hem toe. Het eerste dat Jezus zei tegen mij was: ‘Kijk, daar is Nathanaël, een eerlijke vriend. Nog

voordat Filippus je naar mij bracht, zag ik je al zitten onder de vijgenboom.’ Hij had me al gezien? Hoe

dan? Hoe kende deze man mij? En waarom noemde hij mij een eerlijke vriend? Vanaf toen wist ik dat

Jezus de zoon van God moest zijn, de koning van Israël. Geen twijfel mogelijk.

Eén van ons hier ziet dat anders. Bij hem is er wel twijfel. Altijd zo geweest en dat zal wel altijd zo

blijven. Thomas, hij gelooft het pas als hij het ziet. O wacht, Jezus gaat iets zeggen: ‘Ik zal opstaan uit

de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.’

Ik begrijp niet precies wat Jezus bedoelt, jij wel? Moet je Thomas zien. Nou, die gelooft er helemaal

niets van als je z’n gezicht zo ziet. Maar, zijn we dan toch niet zo veilig als ik dacht? We blijven wel bij

elkaar toch? Ik bedoel, als ze Jezus oppakken, dan zullen ze Hem willen doden en als een misdadiger

aan het kruis spijkeren. En wat gebeurt er dan met ons? Ik denk dat als het allemaal echt zo erg

wordt, dat Jezus moet sterven maar daarna weer opstaat, dat Thomas het pas gelooft als hij de

wonden van de spijkers in Jezus’ handen ziet. Die ongelovige Thomas … Hij piekert over werkelijk

alles. Als Jezus iets zegt, dan heeft Thomas vaak een weerwoord. Laatst ook, toen zei Jezus: ‘Jullie

kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Maar dan komt Thomas weer: ’Wij weten niet eens waar u

naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Weet jij de weg?

12. Spel: De Weg Zie handleiding.

13. Twijfelen

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vraagt de spelers waarom Thomas zoveel twijfelt.

Jezus is de weg. Bij hem is de waarheid en het leven. Maar als hij de waarheid spreekt, waarom zegt

Jezus dan dat Hij dood gaat? [zucht] Nou ja, ik geloof Hem wel. Ik geloof wat Jezus zegt. Maar

Thomas, Thomas, Thomas … Denk toch niet steeds over alles na, neem een keer gewoon iets aan.

Zeker van Jezus. Maar als ik nu zo naar Thomas kijk, zal hij vast niet veranderen … Waarom zou hij

toch zo zijn? Waarom neemt hij nooit zomaar iets aan en twijfelt hij constant? Wat denken jullie?

Zie vervolg in de handleiding.
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14. Reflectie Thomas

Vertel als leiding deze tekst om de opdracht uit te leggen.

Echte vrienden delen alles met elkaar. In dit vriendenboek heeft een aantal vrienden van Jezus van

alles opgeschreven om met elkaar te delen. Zo ook hun twijfels. Want natuurlijk twijfelen ze en hebben

ze vragen over Jezus, over de wonderen die Hij doet en de vreemde dingen die Hij zegt. Maar ze willen

bij Hem blijven horen. Ze willen zijn vriend blijven. Jij mag ook een bladzijde toevoegen aan het

vriendenboek van Jezus.

Zie vervolg in de handleiding.

15. Derde gang Zie handleiding.

16. Judas

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vertelt over zijn vriend Judas.

Ik weet het niet … Sinds Jezus heeft gezegd dat we Hem in de steek zullen laten is de sfeer veranderd.

Onze vriendengroep begint uit elkaar te vallen. Wie is er nog te vertrouwen? Ben jij te vertrouwen? Als

ik één iemand moet noemen die te vertrouwen is, dan is het Judas wel. Wat is dat een goeie kerel. Hij

zorgt voor het geld van de groep en geeft dit altijd aan mensen die het nodig hebben. Maar ook hij is

vandaag niet zichzelf. Kijkt angstig om zich heen, alsof hij iets te verbergen heeft. Gek … O, Jezus gaat

weer wat zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: Eén van jullie zal mij verraden, zodat ik word

opgepakt door de vijand.’

Ik kijk om me heen. Verraad? Maar dat kan Jezus’ dood betekenen. Dat kan toch niet! Wie zou zoiets

doen? Een echte vriend doet zoiets niet. Ik voel me totaal niet veilig meer. Ik ben het niet, maar wie

wel? Ben jij het? Jij bent toch ook een vriend van ons? Maar Jezus is nog niet klaar: ‘Eén van jullie nam

net iets uit de schaal, tegelijk met mij. Dat is de man die mij zal verraden.’ Ik kijk en zie dat Jezus brood

in zijn hand heeft, en als ik verder kijk is er maar één iemand die ook brood in z’n handen heeft. Judas.

Waarom? Is Judas in het geheim naar de vijand gegaan voor een deal? Hoe dan? Dit kan toch niet …
Heeft Judas wel door dat Jezus opgepakt zal worden, gemarteld en gedood? Judas, wat heb je

gedaan? Dit is het einde van onze vriendengroep. Het kan niet anders …
Het is voorbij. En waarom nou, Judas? Voor geld? Wacht, daar ligt z’n kasboekje. Daarin schrijft hij

alles op wat met geld te maken heeft. Pak jij het even? Misschien staat er iets belangrijks in.

Zie vervolg in de handleiding.
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17. Spel: Munten Zie handleiding.

18. Reflectie Judas Zie handleiding.

19. Jezus

Speel dit audiobericht af. Nathanaël vertelt over zijn vriend Jezus.

Het is stil. Niemand durft meer iets te zeggen. Judas is opgestaan en weggelopen. Ik zie dat je me

aankijkt. Of ik de volgende ben die vertrekt? Ik weet het niet. Ik denk na over wie ik ben, wat ik doe en

wat ik zal doen volgens Jezus. Zal ik Hem echt in de steek laten? Zal Hij echt sterven? Maar waarom is

dat nodig? Waarom kan Hij niet een echte koning zijn, zoals we laatst de stad Jeruzalem

binnenkwamen. Alle mensen zongen voor Jezus en zwaaiden naar Hem. Alles leek goed, de koning van

Israël was in Jeruzalem! Maar nu is van die Hosannastemming weinig meer over. Dan hoor ik Jezus’

stem: ‘Kijk, dit brood is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om

aan mij te blijven denken. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie

gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker wijn is daarvan het teken.’

Wat zegt Jezus nou allemaal? We zouden als vrienden gezellig gaan eten toch? En nu heeft Hij het

over sterven en bloed. Hij bedoelt toch niet … Hij bedoelt toch niet dat dit zijn laatste avondmaal gaat

zijn? Ik kijk op van mijn bord en kijk recht in de ogen van Jezus. Hij weet wat ik denk en Hij knikt. Dit

wordt dus toch zijn laatste avondmaal. Onze vriend wordt opgepakt en gedood. Om ons te redden.

Jezus geeft zijn leven. Voor mij. Voor jou. Voor al zijn vrienden.

20. Reflectie Jezus Zie handleiding.

21. Goede Vrijdag

Speel dit audiobericht af. Nathanaël blikt vooruit op Pasen.

Dit was het dan. Een maaltijd die ik niet snel zal vergeten. Het was nogal een challenge om als

vrienden bij elkaar te blijven. Ik ben blij dat we dit met elkaar gedeeld hebben. Maar ik zie op tegen

wat er nu komen gaat. Pfff … Maar wacht eens, wat zei Jezus nou laatst tegen ons? Iets van: ‘Ik moet

naar Jeruzalem gaan. Daar zal ik veel moeten lijden. Ik zal gedood worden. Maar drie dagen later zal

ik opstaan uit de dood.’ Ja, dat was het. Ik richt m’n hoofd weer omhoog en Jezus kijkt me aan. In zijn

ogen zie ik verdriet, maar daar voorbij zie ik hoop. Jezus weet meer. Hij pakt het kasboekje van Judas

en begint met rood te tekenen.

22. Pasen met vierde gang Zie handleiding.
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