


Denk je eens in. God bestaat en houdt 
van mensen. Hij schiep de hemel en de aarde 

om met ons op te trekken.



God wilde mensen die het goed zouden 
hebben met elkaar en met de rest van zijn 

schepping. Daarom gaf Hij hun een mooie plek 
om te wonen, het paradijs.



Maar de mensen luisterden naar het kwaad en 
konden niet bij God in het paradijs blijven.

De schepping is veranderd. Door het kwaad in 
de wereld is niemand nog echt gelukkig.



Aan het begin van onze jaartelling worden 
de Romeinen de baas over een groot deel 

van de wereld.

Toch had God van het begin af aan een 
oplossing in gedachten. Daar zou Hij helemaal 

zelf voor zorgen.



Ook over Israël, een klein land aan 
de Middellandse Zee.

Daar leeft Jezus, een bijzonder mens.



Hij is zo goed, zo wijs, zo vol liefde. 
‘Houd van elkaar’ zegt Hij. En ook: 

‘Dat kun je, als je mijn liefde ontvangt.’

De mensen zijn graag bij Jezus in de buurt.



Als ze honger krijgen blijft Hij maar 
brood uitdelen.

Wat een wonder: Hij geeft meer dan genoeg!



En nog zo’n wonder: Hij geneest 
allemaal zieken.

En Hij legt ook de storm het zwijgen op.



God moet wel bij Hem zijn. Hij heeft vast 
een bijzonder plan met Jezus.

Maar de leiders van Israël zijn bang voor Hem. 
En boos. ‘Hij moet weg, anders luisteren de 

mensen niet meer naar ons,’ zeggen ze.



Judas is een van Jezus’ volgelingen. 
Hij wil de leiders wel helpen om Jezus 

te pakken te krijgen.

Jezus laat zich gevangen nemen. 
Hij wordt uitgelachen. Geslagen. 
Bespot als een namaak-koning.



Hij moet de balk dragen waar de Romeinen Hem 
aan zullen hangen. Zo loopt Hij door 

de straten van Jeruzalem.

Ze spijkeren zijn handen vast.



Dan hangen ze Hem op tussen 
twee misdadigers.

Jezus hangt aan een kruis. Boven zijn hoofd 
hebben ze een bord vastgemaakt. 
Iedereen kan lezen wat erop staat:  

‘Jezus van Nazaret, koning van de Joden’.



De ene misdadiger lacht Jezus uit. 
De andere vraagt of Jezus aan hem wil denken. 
Jezus zegt:  ‘Je zult vandaag nog met Mij in het 

paradijs zijn.’

Op het laatst roept Jezus: ‘Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten?’ En: ‘Vader, in Uw 

handen geef Ik mijn Geest.’



Dan roept Hij: ‘Het is volbracht!’ 
Zo geeft Hij zichzelf over en sterft.

Was dit Gods plan? Jazeker. Jezus ruilde met 
alle mensen. Hij nam het kwaad van de hele 

wereld op zich. Hij droeg onze schuld en 
schaamte en veroordeling. Daarom moest God 
Hem loslaten. Maar toch zal God als een Vader 

voor zijn Zoon zorgen...



Een paar vrienden dragen Jezus 
een rotsgraf in.

Dat graf wordt met een steen afgesloten.



Drie dagen later bezoeken zijn vrienden 
en vriendinnen het graf. Maar kijk: de steen 

is weggerold!

Jezus ligt er niet meer!



Maria van Magdala ontmoet Jezus 
levend en wel in de graftuin.

‘Maria, vertel mijn vrienden dat Ik leef !’ 
zegt Jezus tegen haar.



Iedereen moet weten dat Jezus voor de zonde van 
alle mensen stierf. Dat Hij al het kwaad 

op zich nam, zodat wij al het goede van God 
kunnen ontvangen. 

Iedereen moet ook weten dat Hij de dood 
overwon. Dat Hij leeft in de hemel en voor 

ons opkomt. En dat Hij zijn leven geeft, 
eeuwig leven, aan iedereen die in Hem gelooft.



Als je op Jezus vertrouwt, kan God voor je 
zorgen. Dankzij Jezus is God jouw eeuwige, 
liefdevolle Vader en ben jij zijn geliefde kind!



Van begin af aan was God van plan om 
met ons mensen verder te gaan. 

Omdat Hij zoveel van ons houdt, 
stuurde Hij zijn Zoon Jezus.

Straks maakt Hij alles nieuw. Dan zal al het 
kwaad voorgoed uit de wereld verdwenen zijn 

en is zijn plan helemaal klaar.



Maar jij mag nu al met Jezus leven. 
Voor altijd en eeuwig. 

Hij wil heel dicht bij je zijn. Zijn Geest komt in 
je wonen. Die zal altijd bij je blijven om je te 

helpen. Daar kun je Hem voor danken.



Zeg ja tegen Jezus. Ja tegen alles wat Hij 
aan het kruis voor jou heeft gedaan. 

Dan is Hij altijd bij je en zal Hij je nooit, nooit, 
nooit meer verlaten!



Tot slot...

Wil je meer weten over Jezus en over God? 

Surf dan naar de website HetGrotePlan.nl. 

Je kunt op deze site meer informatie vinden over 

Jezus en online de klassieke film 

‘Jezus, zoals het echt gebeurde’ bekijken. 

Schrijf je in voor de cursus WaaromJezusvoorjou.nl. 

Dat is een online cursus voor jongeren van 

12 tot 17 jaar waarbij je samen met een coach 

belangrijke vragen over jezelf en het geloof  in Jezus 

doorwerkt. De cursus duurt 4 weken. 
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