
 

 

 

 

 

 

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede.  

Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 
 

Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch… ? Dat is eerlijk. Er is niemand die 

nooit iets fout heeft gedaan. De Bijbel noemt het zondigen. Die zonden staan in de weg om 

bij God te komen. Je kunt nog zo goed je best doen, maar het lukt je niet om te stoppen 

met zondigen.  

Gelukkig houdt de Here Jezus zo veel van jou dat Hij die straf, die jij verdient, heeft 

gedragen. Hij stierf in jouw plaats. Vertel Hem eerlijk wat je fout hebt gedaan, en bedank 

Hem voor wat Hij deed voor jou. De Here Jezus vergeeft je, en Zijn bloed wast alle zonden 

weg. (1 Joh. 1:7,9) Gaaf he, zo word je schoon van binnen en kun je opnieuw beginnen! De 

Here Jezus is jouw Verlosser: Hij verlost je van je zonden en daarvoor in de plaats geeft 

Hij Zijn vrede in je hart. Wat een mooie ruil! 

 

 

 

Jezus droeg al onze zonden. 

Jij bent nu welkom bij God!  

2 Korinthiërs 5:21, Romeinen 5:2 
 

Heeft Jezus wel eens gezondigd? Nee, Hij deed nooit iets fout. Hij is de Zoon van Maria; 

Hij werd een mens zoals jij en ik. Maar Hij is ook de Zoon van God; Jezus is volmaakt, mooi 

en goed. Het was voor Hem afschuwelijk om de zonden van alle mensen te dragen. Maar 

toch deed Hij dat toen Hij stierf.  

We doen steeds weer verkeerde dingen. Dat wil de Here Jezus veranderen. Hij maakt je 

van binnen helemaal nieuw; Als jij het wilt, komt Hij in je hart wonen, en zo word je een 

kind van God. Je wordt opnieuw geboren. Binnenin jou wordt een nieuw leven geboren, het 

leven van de Here Jezus in jou. ( Joh. 3:3-7) Wow, wat een wonder! Je bent niet langer een 

zondaar die fouten maakt, nee, God ziet jou zonder zonden. Als God nu naar je kijkt, ziet 

Hij de Here Jezus in jou. God is blij met jou! Hij wil als een lieve Vader voor je zorgen. Je 

kunt altijd naar Hem toe gaan en Hij houdt van jou, wat je ook doet!  

 

  

Jezus overwon de dood,  

wij ontvangen nu Zijn leven.  

Johannes 3:16, Hebreeën 2:9 

 
Je hebt nu het leven van de Here Jezus in je. Hij 

gaf je eeuwig leven. Dat leven met Hem begint nu, 

hier op aarde, en dat gaat verder in de hemel. Dat 

leven houdt nooit meer op! Dat is lang: voor 

eeuwig en altijd! 

 
 

 



 

 

 

Jezus werd arm, om ons rijk te maken.  

2 Korinthiërs 8:9, 2 Korinthiërs 9:8, 

Filippenzen 4:19 

 
Was Jezus arm, toen Hij op aarde wandelde? Nee… God, Zijn Vader, zorgde steeds voor 

Hem, en gaf Hem alles wat Hij nodig had.  

De Here Jezus werd arm aan het kruis. Hij had honger en dorst. Hij was naakt, de soldaten 

hadden zijn kleding afgenomen. (Joh. 19:23) Hij bezat niets meer. Hij werd begraven in 

een geleende mantel en in een geleend graf gelegd. (Luc. 23:50-53) Dat is armoede!  

De Here Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om je leven en overvloed te geven.’ (Joh. 10:10) 

Overvloed, dat is meer dan voldoende. Het is niet zo dat Hij er nu voor zorgt dat jij een 

dikke spaarpot krijgt en alles kunt kopen wat je maar wilt.  

Wat betekent het dan wel? Wanneer voel je dat je een tekort hebt? Soms hebben mensen 

te weinig geld. Je mag God vragen of Hij je genoeg wil geven. Maar een tekort kan ook een 

probleem zijn, waar je geen oplossing voor weet. Vraag de Here Jezus om raad en Hij 

maakt je duidelijk wat je moet doen. Als je bezorgd bent, pieker dan niet, maar laat Jezus 

jou helpen, dat lucht op!  Hij is de beste Helper. De Here Jezus had geen helpers om zich 

heen, maar Hij geeft jou graag Zijn hulp, altijd!  

God geeft jou wat je nodig hebt. Zo kun jij weer anderen helpen door je aandacht, liefde 

of geld te geven! 

  

Jezus werd vervloekt, zodat wij Zijn zegen 

ontvangen. Galaten 3:13-14 
 

Weet je wat een vloek is? Een vloek brengt ongeluk. 

Het betekent alles wat negatief is in het leven: een 

ramp, straf, mislukking, tegenslag. Het is ook een 

vloek als je sterft aan een kruis.  

Waarom werd Jezus vervloekt? Nu hoef jij niet langer 

meer ontzettend je best te doen om je aan allerlei 

wetjes en regels te houden, om maar goed genoeg voor 

God te zijn. Nee, voor God ben je goed, Jezus is in jou! 

De Here Jezus droeg wat jij verdiende. Jezus geeft 

jou wat Hij verdiende: Zijn zegen, alles wat mooi en 

fijn is, zodat je als een blij kind van God kan leven!  

 

Jezus droeg onze pijn en ziekten.  

Jezus werd gewond, daardoor ontvangen wij genezing.  

Jesaja 53:4,5 en 1 Petrus 2:24  

 
Ben jij wel eens ziek geweest? Vast wel. Vaak voel je je dan niet lekker en heb je pijn. Je 

bent blij als je weer beter bent!  

Wist je dat de Here Jezus alle ziekten heeft gedragen? Hoe? Jezus werd gevangen 

genomen. Hij kreeg 39 slagen met een zweep, voordat Hij aan een houten kruis op Golgotha 

werd gehangen. Die slagen veroorzaakten bloedende wonden in het lichaam van Jezus. De 

Bijbel noemt die wonden striemen. Jezus had duizenden engelen kunnen roepen om Hem te 

helpen. Maar Hij deed het niet. Hij hoefde maar één woord te spreken en dan zouden de 

soldaten neer vallen. Maar Hij zweeg. Waarom? De Here Jezus liet het toe dat Hij 

geslagen werd, zo nam Hij onze ziekten op Zich. De Bijbel zegt in Jesaja 53:5: ‘Door Zijn 

striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Zijn bloedende striemen waren er om al onze 

ziekten te genezen! De Here Jezus is zo onze grote Dokter, de Geneesheer, geworden!  

 



 

 

 

Jezus werd afgewezen, zodat jij helemaal 

geaccepteerd wordt door Zijn Vader.  

Jezus werd veroordeeld, maar Hij wijst 

jou nooit af! 
Jesaja 53:3, Matteüs 27:35-46, Hebreeën 12:2 

 
Ken je dat gevoel? Je hebt iets gedaan of 

meegemaakt waarvoor je je schaamt. Daar durf 

je niet voor uit te komen. Het blijft in je 

knagen, het lukt je niet om die zeurgedachten te 

stoppen. Dat maakt je onzeker, je voelt je 

minder dan de ander, en je denkt: Ze moesten 

eens weten… Maar dat verstoppertje spelen in 

je zelf lost niets op.  

Misschien maak je mee dat je  wordt gepest of uitgescholden. Wat doet dat zeer! Wat voel je je 

dan alleen hè?  

De Here Jezus begrijpt je, als geen ander voelt Hij wat jij meemaakt. Stel je eens voor, hoe ze 

Hem naakt aan een kruis hingen, tussen 2 misdadigers in. Zijn kleding werd verloot en iedereen 

die Hem zag spotte met Hem. Wat een afwijzing! Jezus riep het uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom 

hebt U mij verlaten!’   

Jouw hemelse Vader zal jou nooit in de steek laten! Door wat Jezus voor jou heeft gedaan, 

accepteert God je helemaal. Hij zal je nooit afwijzen of veroordelen. Weet je wat jij mag doen 

met alles waar jij je verdrietig over voelt of voor schaamt? Vertel het aan de Here Jezus. Hij is 

bij je, Hij kent je pijn en wil je van binnen genezen. Hij verandert het gevoel dat je niks waard 

bent, en er niet bij hoort. Je mag het zeker weten: God de Vader is blij met mij, ik ben Zijn kind 

en Hij houdt ontzettend veel van mij! 

 

De Here Jezus heeft de duivel overwonnen. Kolossenzen 1:13, 14, 2:15, Jakobus 4:7 

 
Weet je dat God een vijand heeft? De duivel wil niets liever dan dat jij doet wat hij wil. Noem 

alles maar op wat naar en lelijk is, en je weet bij wie het vandaan komt. Je hebt vast wel eens dat 

stemmetje in je hoofd gehoord: ‘Doe het maar, niemand ziet het, wat kan jou het schelen…’  

De vijand van God dacht dat hij de Here Jezus kon doden. Maar door het wonder dat Jezus is 

opgestaan, heeft Hij die vijand verslagen, voor eens en altijd. De duivel is niet langer meer de 

baas in jouw leven, nee, Jezus is Overwinnaar.  

Soms probeert de duivel je in te fluisteren om iets fout te doen. Of hij vertelt je een leugen dat 

je echt niet goed genoeg bent om bij de Here Jezus te horen. Zeg maar hardop: ‘Wegwezen jij! 

In de naam van Jezus! Ik heb niks met je te maken, ik ben van Jezus!’ Hij móét luisteren, en dan 

stoppen die nare beschuldigingen in je hoofd. Echt waar, want jij bent een koningskind! 

 

Een rups is geboren om een vlinder te worden. 

Jij bent geboren om opnieuw geboren te worden,  

je mag leven als een blij kind van God!  

 
Bij deze uitleg is een werkblad. Vul de woorden in.  

Op de stelen van de bloemen lees je dan 2 nieuwe woorden:  

Wat is het grootste wonder dat jij mag meemaken in je leven? 
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