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Een rechtszaak in de nacht 

 

De mannen die Jezus hadden gearresteerd, brachten Hem naar het huis van de 
hogepriester – dat was de allerbelangrijkste godsdienstige leider. 
‘We hebben Jezus precies waar we Hem hebben willen!’ lachte de hogepriester. 
‘Nu hebben we alleen nog een goede reden nodig om Hem de doodstraf te 
laten krijgen.’ 
De godsdienstige leiders organiseerden een rechtszaak. Maar dat was helemaal 
geen gewone rechtszaak met een eerlijke rechter en met mensen die beloofd 
hebben dat ze niets anders dan de waarheid zullen zeggen. 
Nee, dit was een neprechtszaak waar alleen maar mensen aan het woord 
kwamen die leugens over Jezus wilden vertellen. 
Maar de verhalen van die mensen bleken niet te kloppen. Dat gebeurt wel vaker 
wanneer mensen zelf een verhaal vol leugens gaan verzinnen. Jezus keek hen 
alleen maar aan en zuchtte diep. 
‘Drie jaar lang heb Ik onderwijs gegeven’, zei Hij. ‘Ik heb jullie geleerd over God 
en over zijn Koninkrijk. Dat heb Ik gedaan in alle openheid en op plaatsen waar 
iedereen me kon zien en horen. Ik heb niets te verbergen. Waarom gaan jullie 
de mensen niet ondervragen die wel naar mij geluisterd hebben?’ 
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Een van de leiders kwam naar voren en sloeg Jezus in zijn gezicht. 
‘Op zo’n manier praat jij niet tegen ons!’ schreeuwde hij. ‘De hogepriester is 
hier de baas. Hij beslist wat er hier gebeurt!’ 
Daarop begon de hogepriester tegen Jezus te praten. Hij deed dat heel 
langzaam en heel zorgvuldig. ‘We hebben al heel lang een vermoeden, maar we 
willen het graag van jou zelf horen’, zei hij. ‘Jij beweert dat je de Messias bent, 
nietwaar? De speciale bevrijder die God lang geleden al aan ons beloofd heeft. 
De Zoon van God Zelf!’ 
Jezus keek de hogepriester aan. En net zo langzaam en net zo zorgvuldig zei Hij: 
‘Ja, dat is precies wat Ik ben. Ik ben de Messias. Ik ben de Zoon van God. En op 
een dag zal Ik in de hemel zijn, zittend op een plaats vlak naast God!’ 
De hogepriester was woedend toen hij dit hoorde. ‘Hebben jullie dat gehoord?’ 
brulde hij. ‘Hebben jullie gehoord wat deze man zegt? We hebben geen verdere 
getuigen nodig, want we hebben het Hem nu zelf horen zeggen. Deze man 
denkt dat Hij de Zoon van God is. En volgens de regels van onze wet, moet zo 
iemand de doodstraf krijgen!’ 
De leiders juichten. Eindelijk hadden ze de reden gevonden waar ze zo lang naar 
op zoek waren. Eindelijk konden ze Jezus het zwijgen opleggen. Daarom 
begonnen ze Hem nu te slaan en maakten ze Hem belachelijk. Ook stopten ze 
Hem ’s nachts in een gevangeniscel.  
De volgende morgen zou Jezus sterven, en dan zouden al hun dromen eindelijk 
uitkomen! 
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Wegwijzer maken 

 

Stap 1:  
Wat heb je nodig om een wegwijzer te maken 
 

      
Voorbeeld     Stuk touw    Voorbeeld 
   

     
Prikpen & prikmat   Bruin karton    Pen 
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Stap 2:  
Knippen van de wegwijzer 
 
   

    
Knip het voorbeeld uit     Trek het voorbeeld over op het 
       vel karton 
 
 

    
Knip nu de wegwijzer uit    Leg het voorbeeld op de wegwijzer 
       en prik de 2 gaatjes 
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Stap 3: 
Afwerken van de wegwijzer 
 
 

    
Bedenk waar een wegwijzer voor nodig is  Hang de wegwijzer nu op de juiste plek op 
en schrijf dit op de wegwijzer. Doe  
vervolgens een touwtje door de wegwijzer. 
 
 
 
 
 



 


