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Jezus is gevangen genomen door soldaten. Waarom? Wat had Hij verkeerd 

gedaan? Niets, helemaal niets! Maar zo wilde Hij het Zelf. Want Hij is mens 

geworden om voor de zonde te betalen van allen die bij Hem horen en in Hem 

geloven. Daarom wordt Hij ook ter dood veroordeeld en aan het kruis gehangen. 

Hij bidt aan het kruis voor de soldaten die Hem hebben gekruisigd: Vader, 

vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij wordt samen met 2 

criminelen gekruisigd. Zij zijn moordenaars. Eén van hen spot met Hem, zoals 

veel andere mensen ook doen. De ander bidt tot Jezus en wordt door Hem 

gered!

Dan wordt het lijden van Jezus heel erg. Het wordt midden op de dag drie uur 

lang helemaal donker. Jezus lijdt zware pijn, maar het ergste is dat Zijn Vader, 

God in de hemel, Hem heeft verlaten. Maar na drie uur wordt het weer licht en 

roept Jezus uit: Het is volbracht, alles is klaar! Daarna sterft Hij.

Dit gebeurde op een vrijdag. Daarom noemen we deze dag Goede Vrijdag. Want 

op deze dag heeft Jezus betaald voor de zonden van Zijn kinderen. En op het 

Paasfeest is Hij opgestaan uit de dood. Bid jij ook of Jezus voor jouw zonden wil 

betalen?

Wil je meer weten over Goede Vrijdag en Pasen? Lees dan in de Bijbel. Je kunt 

ook het Bijbelrooster gebruiken wat op de website van de club 

(www.bijbelclubhetlichtpunt.nl) staat. Dan lees je elke dag een stukje uit de 

Bijbel. 

Bij elke dag staat een vraag. Als je de vragen beantwoordt en inlevert op de 

eerste clubavond die we weer houden, dan krijg je een klein cadeautje! 

Goede Vrijdag



Bijbelclub ‘het Lichtpunt’ vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur

Buurtgebouw ‘De Arend’, Kaapstraat 34, Rotterdam

 www.bijbelclubhetlichtpunt.nl

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 

Carolien Nijsse: 0180 - 611 420 of 06 - 27054358.

Geen Bijbelclub 
i.v.m. Corona

In verband met het coronavirus is er  
geen Bijbelclub tot en met 3 april.

 

10 april is er ook geen Bijbelclub 
(in verband met Goede Vrijdag)

Kijk op bijbelclubhetlichtpunt.nl 

voor meer informatie


