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Wat vragen de engelen in het graf aan Maria? Maria waarom …. je?
Joh. 20:13
Judas gaat Jezus verraden bij de overpriesters. Wat is de 2e naam
van Judas? Marc.14:10

De soldaten slaan Jezus met een zweep, hoe noem je dat?
Wat zetten de soldaten Jezus op Zijn hoofd?
Jezus rijdt .. een ezel de stad Jeruzalem binnen.
Voor wie wilde Jezus de straf dragen en sterven aan een kruis?
Voor . .
Wat is de betekenis van de naam van Jezus? God . . . .
Wat betekent de naam Immanuël? God met . . .
De vrouwen nemen olie mee naar het graf. Wat is het Engelse
woord voor olie?
Bij de intocht willen de Farizeeërs dat de mensen stoppen met
roepen. Jezus zegt: Als ze zouden zwijgen, dan zouden de ……
het uitschreeuwen. Luc. 19: 40
Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus te
verdelen? Ze ……
Wat zegt Jezus als Hij na Zijn opstanding verschijnt in het huis
van Zijn vrienden? Ontvang Mijn ……
Als Jezus gevangen wordt genomen pakt Petrus een zwaard,
Wat slaat hij af bij een soldaat?
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Waar brengen ze Jezus naar toe als hij gevangen is genomen?
Het huis van de …..
Jezus toont de discipelen de littekens in Zijn . . . . . .
Wat zegt de hoofdman bij het kruis als Jezus sterft? Hij . . de
Zoon van God
Welk dier wordt er geslacht en gegeten als de Joden het
paasfeest vieren?
Vindt Pilatus schuld in Jezus? Wel of niet?
De . . . . . . . . van Jezus brengen ons genezing. Wat is een ander
woord voor wonden? Jes. 53:5
Naam van Jezus, met de betekenis: God met ons
Wie nemen Jezus gevangen?
Bij welke stad staat de heuvel waar Jezus wordt gekruisigd?
Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen
rijdt?
Welke discipel staat naast de moeder van Jezus bij het kruis?
De soldaten doen Jezus een scharlaken mantel om, welke kleur is
dat?
Voor wie is Jezus de Redder? God zegt: Als je in Mijn Zoon
gelooft, heb je eeuwig leven.
Als Jezus is gestorven, steekt een soldaat een . . . . . in Zijn zij
en er vloeit bloed en water uit.

Antwoorden
Pasen kruiswoordpuzzel:

