
  Werkblad 
Week 6: Jezus gevangen genomen 

ZOEKPLAAT 
 • Hoeveel bomen zie je in de tuin?  
• Weet jij of Jezus ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds gevangen 
wordt genomen?  
• Hoeveel fakkels en lantaarns tel je?  
• Wat hebben de soldaten nog meer bij zich?  
• Zie jij Judas, de leerling van Jezus?  
• Waar staat Petrus met zijn zwaard?  
• Zoek drie soldaten die op de grond gevallen zijn.  
• Waarmee zijn de handen van Jezus vastgebonden?  
• Zoek vier leerlingen van Jezus die zich verstopt hebben. 

Ga tegenover elkaar staan, maar blijf dicht bij 
de ander. een van jullie houdt de liniaal in de 
lengte vast, vlak boven de ander. 

Degene die de liniaal vastheeft, laat hem plotseling 
vallen. De ander grijpt de liniaal zo snel mogelijk vast 
tussen twee vingers (je wijsvinger en duim) 

Kijk nu op welke plek de liniaal tussen de 
twee vingers blijft hangen. Bij welke 
aantal centimeters staan je vingers? 

Draai nu de rollen om en doe het proefje 
nogmaals. Wie heeft de snelste 
reactietijd? 

De liniaal moet vlak boven de hand van het andere  
kind zijn. Je eigen hand mag je bovenaan de liniaal 
vasthouden. 

Let op dat de kant met  
0 cm naar beneden wijst 

Hoe minder centimeters er langs de twee vingers 
zijn gegleden, hoe sneller je reactievermogen. 

WAT EEN REACTIE!  
Petrus neemt het voor 
Jezus op en trekt zo snel 
hij kan zijn zwaard. Geen 
soldaat wist wat Petrus 
ging doen. Het was al 
gebeurd voor ze zelf 
konden reageren. In dit 
proefje test je jouw eigen 
reactievermogen 

IK BEN HET 
Wanneer de soldaten zeggen dat ze 
op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth, 
zegt Jezus ‘Ik ben het.’ Dat lijkt niet zo 
bijzonder, maar dat is het wel! Het lijkt 
op een tekst uit een ander Bijbelboek: 
Exodus 3:14-15. In die tekst spreekt 
God vanuit een doornstruik met 
Mozes. Hij zegt dan ‘Ik ben degene die 
er altijd is’ ofwel ‘Ik ben er altijd’. In het 
Grieks zijn dat dezelfde woorden als 
de woorden die Jezus nu zegt. Jezus 
laat daarmee zien dat Hij en God de 
Vader bij elkaar horen. Blijkbaar 
merken de soldaten dat ook, want ze 
schrikken zo dat ze op de grond vallen! 

Jezus wist precies wat er met hem 
zou gaan gebeuren. Hij liep naar de 
mannen toe en vroeg: ‘Wie zoeken 

jullie?’ Ze antwoordden:  
‘Wij zoeken Jezus uit Nazaret.’  

Jezus zei: ‘Ik ben het.’  
Johannes 18:4-5 


