HET BELANG VAN JERUZALEM
Exclusief
PETRUS DOORBREEKT HET
STILZWIJGEN

ZACHEÜS TOTAAL ONTREDDERD

Kun je voor ons even de gebeurtenissen van de
laatste dagen samenvatten?
Jezus die voor ons zoveel betekende, Jezus die
voor ons een licht was in ons leven, die Jezus
hebben ze vorige week vrijdag aan een kruis
genageld, alsof hij een zware misdadiger was.

Zacheüs, die werkte voor de Romeinen en zich
rijk heeft gemaakt met het geld dat hij verdiende
als tollenaar, is bewusteloos gevallen.

Zodra leerlingen van Jezus het nieuws van Zijn
kruisdood brachten in Jericho, werd Zacheüs
hiervan op de hoogte gebracht.
Een tijd geleden werd hij door Jezus opgemerkt ,
toen die op weg was naar Jeruzalem. Zijn
Was Hij dat dan niet?
gesprek met Jezus bracht een totale ommekeer
Heb je dan nooit staan luisteren naar wat Hij
teweeg in zijn leven. Al het geld dat hij teveel
zei? Heb je dan nooit gehoord wat Hij allemaal aan de mensen gevraagd had, gaf hij terug.
deed? Zeker niet, anders wist je zeker dat men Zacheüs is nu een van de meest enthousiaste
zo iemand niet doodt.
vrienden van Jezus in Jericho. Het nieuws van de
dood van Jezus heeft hem erg ziek gemaakt. Men
Hoe moet het nu verder met de mensen die Jezus vreest zelfs voor zijn leven.
gevolgd hebben?
Wij blijven Hem volgen. Weet je, we zijn nog
heel verdrietig, maar als we over Hem spreken,
als we de Bijbel lezen en zien dat Hij de
Messias is waarover de profeten schreven, als
we samen het brood breken ... dan weten we dat
Hij verder leeft, dat Hij even dicht bij ons is als
vroeger.
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Diep bedroefd
melden wij u het overlijden van

Jezus van Nazaret
Maria
zijn moeder
Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartolomeüs,
Tomas, Matteüs, Jacobus, Taddeüs, Simon
zijn leerlingen
de vele mensen die Hem gevolgd hebben

TWEE LEERLINGEN ONTMOETEN JEZUS
Vanmorgen zijn twee leerlingen buiten adem aangekomen op de
plaats waar Jezus voor het laatst met zijn vrienden gegeten heeft.
Ze wisten te vertellen dat Jezus in hun hart voelden toen ze met
elkaar over Jezus spraken en over alles wat in de Bijbel over Jezus
was geschreven. En ook toen ze aan tafel gingen en het brood
braken.
Zij waren niet de enigen die dat voelden. Enkele vrouwen hadden
dat eerder ook meegemaakt.

JUDAS PLEEGT
ZELFMOORD
De man die aan de basis ligt
van de dood van Jezus, heeft
zich gisteren van het leven
benomen.

De broer van Judas wist te
vertellen dat Judas erg
ontgoocheld was in Jezus en
dat hij Hem daarom heeft
_____________________________________________________
aangegeven. Judas hoopte zo
dat Jezus de Romeinen zou
verjagen die al bijna 70 jaar
Exclusief interview met de hogepriester
ons land bezetten en dat Hij de
VERDIEND!
nieuwe koning zou worden.
Onze correspondent in Jeruzalem kon hoogst uitzonderlijk de
Maar Jezus was een ander
hogepriester Kajafas aanspreken over de dood van Jezus van
soort koning. Hij wilde vooral
Nazaret.
dat de mensen gelukkig zouden
zijn en van elkaar houden en
Wat denk jij over de dood van Jezus aan een kruis?
dat ze met God zouden
Een zeer terechte straf! We zijn die Jezus al een hele tijd op het
rekening houden.
spoor en zijn blij dat we hem uiteindelijk hebben kunnen
inrekenen. Iemand die over God spreekt als over zijn papa, zoals Toen Judas zag hoe Jezus werd
die Jezus dat deed, zo iemand heeft geen respect voor God, en is gearresteerd, begon hij te
twijfelen. Jezus verdiende niet
geen voorbeeld voor de mensen. Bovendien onderhield hij de
op zo opgepakt te worden en
wetten van de sabbat niet. Zes dagen in de week kon hij zoveel
op een kruis te moeten sterven.
zieken genezen als hij dat wou. En toch genas hij zieken op
sabbat. De zevende dag is toch dé dag van God! Op die dag werk Omdat hij hier niet verder mee
kon leven, pleegde hij
je niet! Wie dat niet respecteert verdient de doodstraf.
zelfmoord.
Van onze correspondent in Jeruzalem

ROMEINSE DOODSTRAF
Pilatus, die de Romeinen in ons land vertegenwoordigt,
JEZUS NIET ZO GEVAARLIJK?
liet Jezus, een man uit Nazaret, sterven aan een kruis.
Hij vreesde heel erg dat die Jezus het joodse volk in
Mensen die aan een kruis sterven worden opstand zou brengen tegen de Romeinen. Daarom gaf
gezien als misdadigers van het ergste
hij hem de zwaarst mogelijke straf voor
soort. Na hun dood worden ze in een
staatsgevaarlijke misdadigers: de dood op een kruis. Zo
massagraf begraven. Maar Pilatus gaf aan wil Pilatus bekomen dat mensen er niet langer meer
Jozef van Arimatea de toelating om Jezus zouden aan denken om Jezus te volgen.
in zijn graf te begraven.

Lees eerst deze 'Krant'. Wat is voor jou de meest treffende tekst? Kleur de rand van die tekst.
Bespreek dit met je partner.
Onderlijn met blauw wat Judas, Zacheüs, Pilatus, Petrus en de hogepriester van Jezus vinden?
Onderlijn met rood welke argumenten Judas, Pilatus en de hogepriester hadden om Jezus te doden.
Schrijf op een blaadje wat jij je steeds van Jezus wilt blijven herinneren.

