
Het is lang geleden. Jezus wordt geboren.



De Romeinen zijn overal de baas. Ook in Israël. 
Daar woont Jezus.



Jezus gaat het water in. Hij laat zich dopen. 
God spreekt uit de hemel. Hij zegt: “Ja, jij bent Mijn Zoon.”



Jezus kiest twaalf leerlingen uit. 
Ze gaan samen op reis.



Veel mensen luisteren naar Jezus. Hij vertelt wat God wil. 
God wil dat je van Hem houdt. 
En van elkaar.



Een man kan niet lopen. Jezus maakt hem beter.



Jezus gaat varen op het meer. Het wordt slecht weer. 
Jezus laat de storm ophouden.



Jezus krijgt vijf broden en twee vissen. 
Hij maakt er veel eten van. Genoeg voor alle mensen.



Jezus is graag bij kinderen. 
Hij zegt: “Voor jullie is het koninkrijk van God.”



Lazarus is gestorven. Zijn vrienden pakken hem in. 
Ze leggen hem in een graf. Maar Jezus roept hem. 
Dan wordt hij weer levend.



De leiders van het land komen samen. 
Ze willen Jezus dood maken.



Jezus rijdt op een ezel. Hij gaat naar de stad Jeruzalem. 
De mensen zijn blij. Jezus komt eraan!



Jezus is alleen met Zijn leerlingen. 
Hij wast hun voeten. Hij zegt: “Jullie moeten van elkaar houden. 
Net zoals Ik van jullie hou.”



Jezus deelt brood en wijn uit. 
Hij zegt: “Blijf altijd aan Mij denken.”



Jezus praat met God. God is Zijn Vader. 
Hij bidt: “Ik zal alles doen wat U wilt.”



Het is nacht. Soldaten nemen Jezus gevangen.



Pilatus is de Romeinse rechter. 
Hij zegt: “Jezus heeft niets verkeerd gedaan.” 
Toch moet Jezus sterven.



De soldaten slaan Jezus. Ze lachen Hem uit. 
Hij doet niets terug. 



Jezus wordt vastgemaakt. Hij hangt aan een kruis. 
Hij zegt: “Vader, vergeef het hen.” 
Dan sterft Hij.



Jezus is al drie dagen dood. 
Een paar vrouwen lopen naar het graf. 
Jezus ligt er niet meer in.



Maria staat bij het lege graf. 
Daar is Jezus. Hij leeft!



Jezus is bij Zijn leerlingen. Hij laat Zijn wonden zien. 
Hij zegt: “Ik ben het echt!”



Jezus zegt: “Ik ben altijd bij jullie!” Dan gaat Hij naar de hemel.
Jezus is Gods Zoon. Lees het zelf in de Bijbel!


