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“Woorden en daden van Jezus, 33 highlights” 
Wat: Uitnodiging voor leerlingen van basisschoolgroepen 5 t/m 8 en middelbare 
schoolgroepen voor een bezoek aan de expositie van 33 nog nooit eerder tentoongestelde  
religieuze olieverf schilderijen van de Poolse kunstenaar Josef Jan Michnia. 

 

Waarom heeft de schilder deze schilderijen gemaakt? 

Ben jij nieuwsgierig hoe Josef Jan Michnia deze schilderijen heeft geschilderd? 

 

Kom dan gratis kennismaken en breng een bezoek aan deze tentoonstelling! 

 

 
 

U kunt met de leerlingen van uw school deze tentoonstelling bezoeken in 
schooljaar 2016/2017 dan wel 2017/2018: 

Wanneer: van 9 april t/m 15 november 2017. 

Waar: Heiligdom St-Gerlach, Onderstestraat 1, 6301KA Houthem-St-Gerlach.  

Openingstijden: april t/m oktober van 10.00-17.00 uur en in de maand november van 10.00-
16.00 uur. 

Aanmelding: vóór een bezoek met een groep leerlingen via tel: 06-15304492 of via de mail: 
coordinator@st-gerlach.nl. 

Meer weten? Natuurlijk zijn wij te allen tijde van harte bereid een en ander toe te lichten 
indien u dat wenst. Tevens ontvangt u tijdig voor de aanvang van de tentoonstelling meer 
informatie! 

 

We verheugen ons om uw leerlingen te ontmoeten en om hen meer inzicht te 
bieden in de 33 jaren van het leven van Jezus. 

mailto:coordinator@st-gerlach.nl
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OPZET VAN EEN LES ROND DEZE EXPOSITIE: 

 

VOOR WIE: 

 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor groepen uit  
- de bovenbouw van het primair onderwijs en groepen van  
- de onderbouw van het secundair onderwijs.  
Tevens is deze bijeenkomst geschikt voor gebruik in parochieverband o.a. als -onderdeel van 
- een vormselvoorbereiding en/of als  
- onderdeel van een doorlopende parochiecatechese. 

 
DOELSTELLING: 

 
Na afloop van deze bijeenkomst zijn de deelnemers in staat om op enigerlei wijze van 
tenminste 1 kunstwerk uit de genoemde expositie weer te geven wat het thema van dit 
kunstwerk voor hun persoonlijk betekent. 
We hopen dat de deelnemers hun eigen mening over en/of band met Jezus positief kunnen 
vormen of zelfs versterken. 
 
BEGINSITUATIE: 
 
De deelnemers weten dat ze een expositie over Woorden en daden van Jezus gaan 
bezoeken. Eventueel hebt u tijdens een voorafgaande bijeenkomst al eens geoefend met 
hen in het kijken naar schilderijen. Wat ze over Jezus weten kan zeer divers zijn. Ook de 
context waarin deze bijeenkomst staat kan zeer divers zijn en kan variëren van een eerste 
kennismaking met Jezus tot een verdere versteviging/verdieping van de band die 
deelnemers met Jezus hebben. 
 
INHOUD: 

 
Daadwerkelijk bezoek aan de expositie van Josef Jan Michnia: “Woorden en daden van Jezus, 
33 highlights”. 
Indien een bezoek aan de expositie niet (meer) mogelijk is kan dit bezoek worden vervangen 
door de foto’s en teksten uit bijlage 1 (Blz. 5 – 37) en bijlage 2 (Blz. 38 – 48) (of eventueel de 
catalogus van de expositie). 
 
OPBOUW VAN DE BIJEENKOMST: 

 
1. Inleiding. 25 minuten 

U geeft de deelnemers aan dat ze de expositie een keer rustig door lopen en alle 
kunstwerken op hun gemak bekijken (in het echt of op papier). Indien u dit op papier 
laat uitvoeren kan deze stap minder tijd in beslag nemen. 

2. Kern.  30 minuten 
De deelnemers kiezen vervolgens een of twee (afhankelijk van de beschikbare tijd) 
kunstwerken uit die hen bijzonder aanspreken. 
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Van deze kunstwerken beantwoorden ze de vragen en lezen ze de teksten die er bij 
staan: 
a. De concrete gegevens (titel, formaat, materiaal): bekijken. 
b. Wat zie je op dit schilderij?  

Deze vragen zijn bedoeld om de deelnemers gericht het kunstwerk te laten 
bekijken. Het gaat hier om beeldcatechese, het beeld dient dus het uitgangspunt 
van alles te zijn. Sla deze stap dus zeker niet over. 
In bijlage 2 vindt u mogelijke antwoorden op de gestelde vragen. Deze zijn enkel 
bedoeld om u als begeleider op een spoor van kijken te zetten indien u vragen 
krijgt van de deelnemers. De gegeven mogelijke antwoorden zijn zeker niet 
exclusief en uitputtend bedoeld. 

c. Vanuit de Bijbel.  
Hier wordt de Bijbelpassage weergegeven die de kunstenaar heeft geïnspireerd 
tot het maken van dit kunstwerk. Dit is bedoeld om de deelnemer te helpen met 
de interpretatie van het kunstwerk. 

d. Bij deze stap wordt de overstap gemaakt naar de deelnemer zelf (soms met nog 
wat extra informatie zoals de mening van de kunstenaar over het betreffende 
thema). Hier gaat het dus helemaal over de eigen mening van de deelnemer. Er 
zijn dus zeker geen goed of fout antwoorden mogelijk. 

3. Afsluiting. 30 minuten 
Indien de beschikbare tijd het toelaat kunt u nu in de klas of in de parochie verder 
gaan met deze derde stap. Indien u geen tijd meer heeft dan kunt u punt 2d als 
afsluiting beschouwen: 
De deelnemers kiezen een kunstwerk uit (een van de twee die hierboven door hen 
zijn besproken) en maken rond de thematiek van dit kunstwerk zelf een eigen 
kunstwerk (een tekening, collage of iets anders (b.v. een videofilm of foto’s) voor 
zover de mogelijkheden dit toelaten). Afhankelijk van de toegepaste techniek en 
materialen kan dit onderdeel meer of minder tijd in beslag nemen. 
Ze gaan hierbij uit van de volgende vraag:  
Wat is (zijn) jouw antwoord(-en) op de laatste vra(a)g(-en) bij dit kunstwerk en hoe 
zou jij dit uitbeelden? 

 
EVALUATIE: 
 
Door het door de deelnemers gemaakte kunstwerk te bekijken kunt u zien of de 
deelnemers hun mening over Jezus hebben verdiept en eventueel zelfs hun band met Hem 
hebben verstevigd. 

 
VERVOLG: 
Het zou natuurlijk heel mooi zijn als de door de deelnemers gemaakte kunstwerken door u 
(eventueel ondersteund door ouders van de deelnemers) zouden kunnen worden gebruikt 
om een eigen tentoonstelling mee samen te stellen (op school of in de parochie). Op zo 
een tentoonstelling zou u kleine afbeeldingen van de schilderijen van Josef Jan Michnia 
kunnen laten zien en vervolgens de kunstwerken van de deelnemers zelf (eventueel 
aangevuld met de antwoorden van de deelnemers en de betreffende Bijbelpassages). 
 
Wij wensen u veel plezier er mee. 
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Bijlage 1:  
alle kunstwerken op een rij met de begeleidende teksten en 
vragen. 
1. Bruiloft te Kana. Joh. 2, 1-12 

 

 

1. Titel:     Bruiloft te Kana 

Afmetingen:   170 x 290 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh.2, 1-12 

2. Wat zie je op dit schilderij? 

Wie zijn de belangrijkste mensen bij het feest dat hier gevierd wordt? 

Welk feest wordt hier gevierd? 

Hoeveel kruiken zie je staan? 

Wie zou je nog op het schilderij verwachten die er niet op staat? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Maria de moeder van Jezus was samen met Jezus en zijn leerlingen te gast op een 

bruiloft in Kana. De wijn was op. Maria vroeg aan Jezus om te helpen. Jezus liet de zes 

kruiken die er stonden met water vullen en veranderde dit water door een wonder in 

wijn. Het feest was gered. 

 

4. Door dit wonder laat Jezus voor de eerste keer zien dat Hij de Zoon van God is. 

Hij kan zoiets gewoons als water veranderen in iets bijzonders. 

Wie is Jezus voor jou? 
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2. Jezus bekoord door de duivel. Mat. 4, 1-11 

 

 
 

1. Titel:     Jezus bekoord door de duivel 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

Bijbelcitaat:    Mat.4, 1-11 

 

2. Wie of wat zie je op dit schilderij? 

Zie je het verschil tussen de linker en de rechter helft, tussen het licht en het donker? 

Wat doet de duivel hier? 

Waarheen wijst de hand? 

Van wie is deze hand? 

  

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus was in de woestijn. Hij vastte 40 dagen en nachten. Hij kreeg honger. De duivel 

kwam Hem  testen: “Verander deze stenen in brood... Laat God je komen redden… Je 

krijgt van mij alles wat je wilt.. Als je mij aanbidt.” Jezus zei toen: “Weg Satan. De 

Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” En de duivel vertrok. 

 

4. Ken jij dat ook, dat iemand of iets jou probeert te verleiden tot iets slechts? 

Hoe zou jij reageren als je alles kon krijgen maar jezelf dan moest opgeven? 
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3.  Genezing van een blinde bij Jericho. Marc.10, 46 – 52 
 
 

 
 
 

1. Titel:     Genezing van een blinde bij Jericho  

Afmetingen:   120 x 100 cm 

Bijbelcitaat:   Marc.10, 46-52  

 

2. Wie zie je op dit schilderij ? 

Zie je het verschil tussen de linker en de rechter helft, tussen het licht en het donker? 

Wat valt er op aan de man met de baard? 

Wat doen de handen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus kwam in Jericho. De blinde Bartimeüs zat langs de weg. Hij hoorde Jezus komen 

en vroeg: “Rabboeni, maak dat ik zien kan”. En Jezus zei: “Ga, uw geloof heeft u 

genezen”. Bartimeüs kon weer zien en liep met Jezus mee. 

 

4. Bartimeüs vertrouwt helemaal op Jezus en kan daardoor weer zien.  

En jij vertrouw jij op Jezus? 

Zie jij het licht of ben jij nog blind voor wie Jezus echt is? 
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4. Roeping van Mattheus. Mat. 9, 9-13 
 

 
 

1. Titel:     De roeping van Matteüs  

Afmetingen:   120 x 100 cm 

Bijbelcitaat:   Mat.9, 9-13  

 

2. Wie zie je op dit schilderij ? 

Wat zijn deze mensen aan het doen? 

Hoe kijken ze: blij, boos, verrast of….? 

Waar kijken ze naar? 

Waar wijst de staande man naar? 

Hoe kijkt hij? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus zag Matteüs, een douanebeambte die samenwerkte met de Romeinse 

bezetters, zitten en zei tegen hem: “Volg Mij”.  En Matteüs volgde Hem. Toen Jezus in 

het huis van Matteüs aan tafel aanlag kwamen vele collega’s van Matteüs mee 

aanliggen. Toen de Farizeeën dit zagen zeiden ze: “Waarom eet uw Meester met 

tollenaars en zondaars?” Jezus hoorde dit en zei: “Niet de gezonden hebben een 

dokter nodig, maar de zieken”.  

 

4. Matteüs kijkt heel verbaasd als Jezus hem vraagt mee te gaan. “Dit heb ik toch zeker 

niet verdiend”, denkt hij dan. Maar meteen gaat hij mee, zo blij is hij dat hij eindelijk 

de kans krijgt om bij Jezus te horen. 

Denk je dat jij een kans verdient om bij Jezus te horen? 
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5. Uitdrijving van duivels bij bezetenen van Gadara. Mat. 8, 28-34 
 

 
 

1. Titel:     Uitdrijving van duivels bij bezetenen van Gadara.  

Afmetingen:   120 x 100 cm 

Bijbelcitaat:   Mat. 8, 28-34 

 

2. Welk personage zie je? 

Wat doet hij? 

Wat ligt er op de grond? 

Waar wil hij heen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Twee gevaarlijk bezetenen liepen Jezus tegemoet. “Wat hebben wij met jou te 

maken, Zoon van God?” schreeuwden ze naar Jezus. De duivels smeekten Hem: “Als 

je ons uitdrijft stuur ons dan naar die kudde varkens die daar staat”. Jezus zei: 

“Vooruit!”, en de duivels verlieten de bezetenen en trokken in de varkens. Toen 

stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in. De varkenshoeders 

vluchtten naar de stad. Daar vertelden ze alles. Nu trok de hele stad uit en ze vroegen 

Jezus te vertrekken.   

 

4. De mensen uit de stad vinden het verlies van de varkens blijkbaar belangrijker dan 

het uitdrijven van de duivels. 

Wat is er voor jou belangrijker: een goede band met God of veel spullen?  

Vraag jij ook wel eens aan Jezus om je te helpen, om je beter te maken? 
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6. De verloren zoon. Luc. 15, 11-32 

 

 
 

1. Titel:     De verloren zoon 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 15, 11-32 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat doen zij? 

Zijn ze blij, verdrietig, bang, verrast, ….? 

Wat eten en drinken zij? 

Waar kijkt die man met de baard naar toe? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Een vader had twee zonen. De jongste vroeg aan de vader zijn erfdeel want hij wilde 

gaan genieten van het leven. Hij kreeg het geld en vertrok. Hij  gaf alles uit.  Toen hij 

niets meer had kreeg hij spijt en wilde hij terug naar zijn vader. Zijn vader kreeg 

medelijden met zijn zoon en gaf een feest vanwege zijn terugkeer. De oudste zoon 

werd jaloers en zei: “Vader ik heb altijd hard gewerkt, mijn best gedaan en nooit iets 

extra’s gekregen. Nu komt die zoon thuis die alles heeft uitgegeven en u geeft een 

feest voor hem”.  Maar de vader zei: “We kunnen toch alleen maar feest vieren en 

blij zijn want je broer was verloren en is teruggevonden”. 

 

4. Heb jij ook wel eens spijt van iets wat je gedaan hebt? 

Ben jij dan ook blij als je vergeven wordt en er toch weer bij mag horen? 
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7. De overspelige vrouw. Joh. 8, 1-11 
 

 
 

1. Titel:     De overspelige vrouw 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh.8, 1-11 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Welke kleding heeft deze vrouw aan? 

Wat doet de vrouw en wat doen de mannen? 

Wat heeft de meest rechtse man in zijn hand? 

Wat staat er op het schilderij geschreven? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus gaf les in de tempel. De schriftgeleerden brachten een vrouw bij Hem die 

overspel had gepleegd en vroegen Hem of ze deze vrouw moesten stenigen. Jezus 

antwoordde hen: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar 

haar werpen”. Iedereen vertrok en Jezus zei tegen de vrouw: “Ga naar huis en zondig 

vanaf nu niet meer”. 

 

4. Denk jij dat Jezus zo maar alles goed keurt? 

Hoe vind jij het als anderen over jou oordelen? 

Oordeel jij wel eens over andere mensen? 
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8. De wonderbare broodvermenigvuldiging. Mat. 14, 13-21 
 

 
 

1. Titel:     De wonderbare broodvermenigvuldiging 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Mat. 14, 13-21 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Waar staan deze mensen? 

Welke kleding dragen deze mensen? 

Wat heeft die jongen in zijn mand? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus wilde eens alleen zijn. Een grote menigte volgde Hem toch. Jezus genas hun 

zieken. Toen de mensen honger begonnen te krijgen nam Hij vijf broden en twee 

vissen, sprak het zegengebed er over uit en brak de broden. Zijn leerlingen gaven ze 

door aan de mensen. Er aten ongeveer 5000 mannen van en er bleven nog twaalf 

manden met brood over. 

 

4. Als je het brood van Jezus eet zul je altijd genoeg hebben. 

Welk brood zou er hier bedoeld kunnen zijn? 

Wanneer kun jij het brood van Jezus eten? 
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9. Gesprek met een Samaritaanse vrouw. Joh. 4, 1-26 
 

 
 

1. Titel:     Gesprek met een Samaritaanse vrouw 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 4, 1-26 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat draagt deze vrouw? 

Wat zou ze aan het doen kunnen zijn? 

Hoe kijkt ze? 

  

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus kwam aan in Sichar, een Samaritaanse stad. Joden vonden Samaritanen slechte 

mensen. Bij de Jakobsbron ging Jezus zitten. Hij was moe en had dorst. Een 

Samaritaanse vrouw kwam daar water halen en Jezus vroeg aan haar iets te drinken. 

Samen raken ze in gesprek. Jezus zei tegen haar: “Als u wist wat God wil geven en wie 

het is die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen en dan zou Hij u levend water 

geven…..Wie het water drinkt dat Ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water 

dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven 

geeft”.   De vrouw hoorde zo wie Jezus was en liep naar de stad om de mensen het 

goede nieuws mee te delen. 

 

4. Jezus wil levend water zijn voor iedereen, goed doen aan iedereen, zelfs voor die 

Samaritaanse vrouw. Om hem dit te kunnen laten doen moet je kennis van Hem 

hebben. 

Hoe zou je aan die kennis kunnen komen? 

Heb jij kennis van Jezus? 
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10. De tempelreiniging. Mat. 21, 12-17 
 

 
 

1. Titel:     De tempelreiniging 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Mat. 21, 12-17 

2. Wie staat er aangeduid in het licht? 

Wat doet Hij hier? 

Wat hebben de mensen bij zich? 

Welke kleding dragen ze? 

Hoe kijken ze? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij 

riep: ”Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”, maar jullie 

maken er een rovershol van”. Toen kwamen er blinden en verlamden naar Hem toe 

en Hij genas hen”. 

 

4. Jezus wil dat de tempel wordt gebruikt om te bidden en anderen te helpen. Niet om 

er alleen maar zelf beter van te worden. 

Bidt jij wel eens? 

Hoe zou jij anderen kunnen helpen? 
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11. De rijke jongeman. Marc. 10, 17-31 
 

 
 

1. Titel:     De rijke jongeman 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Marc. 10, 17-31 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat voor kleding draagt deze jongeman? 

Wat heeft hij in zijn hand? 

Van wie zijn de handen links op het schilderij? 

Wat doen deze handen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Een rijke jongeman kwam naar Jezus en vroeg: “Goede meester, wat moet ik doen 

om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Jezus antwoordde: houd u aan de tien 

geboden en ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. De 

jongeman kon dit niet en vertrok.  Jezus zei toen tegen zijn leerlingen: “Het is 

gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een 

rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.” 

   

4. De jongeman vindt zijn bezittingen erg belangrijk zelfs belangrijker dan een leven met 

God. 

Wat is er voor jou belangrijker? 
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12. Genezing van de lamme van Betzata. Joh. 5, 1-18 
 

 
 

1. Titel:     Genezing van de lamme van Betzata  

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 5, 1-18 

2. Hoe staan de benen van de liggende persoon? 

Wat heeft hij op zijn lichaam zitten? 

Wat voor een kleding draagt hij? 

Van wie zijn de handen die vanuit het licht komen? 

Wat doen deze handen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus ontmoette in Jeruzalem in het bad Betzata een man die al 38 jaar verlamd was 

en zei hem: “…Sta op, pak uw mat en loop…” En meteen werd de man gezond: hij 

pakte zijn mat op en liep.  

 

4. Jezus geneest zieken. Hij kan dit omdat Hij de Zoon van God is. 

Van de zieken vraagt Hij alleen geloof in Hem.  

Vertrouw jij op Jezus? 

Geloof jij in Jezus? 
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13. De barmhartige Samaritaan. Luc. 10, 25-37 
 

 
 

1. Titel:     De barmhartige Samaritaan 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 10, 25-37 

2. Is het dag of nacht? 

Waar zijn deze mensen? 

Wat doet de zittende man? 

Wat doet de liggende man? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Een wetgeleerde kwam Jezus op de proef stellen en hij vroeg Hem: “Meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?“ Jezus vroeg hem toen: “Wat 

staat er geschreven?” En de man antwoordde: “Houd van God en uw naaste als van u 

zelf”. Maar wie is dan mijn naaste, vroeg de man. Jezus vertelde toen: er was eens 

een reiziger die overvallen werd. Hij werd halfdood achtergelaten. Een priester en 

een Leviet kwamen langs maar deden niets. Toen kwam er een Samaritaan en die 

hielp de reiziger. “Wie was nu de naaste van die reiziger? “ vroeg Jezus. En de 

wetgeleerde zei: “De man die medelijden met hem heeft getoond”. Toen zei Jezus: 

“Doet u dan voortaan net zo”.         

     

4. Wie is jou naaste?             
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14. Terugkeer van de onreine geesten.  
Luc. 11, 24-26  
 

 
 

1. Titel:     De terugkeer van de onreine geesten 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 11, 24-26 

2. Wie of wat zie je op dit schilderij? 

Lijken ze vriendelijk? 

Waar gaan ze heen? 

Wie heeft de leiding en wijst de weg? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken, 

op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: “Ik ga terug naar mijn huis, waar ik 

vandaan kom.”  Bij zijn terugkomst vindt hij het schoon en helemaal opgeruimd. 

Daarop gaat hij zeven andere geesten halen, die nog slechter zijn dan hijzelf; ze gaan 

naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan 

tevoren.’ 

 

4. Als je jouw kwade geest kwijt bent is dat nog steeds geen garantie dat alles goed 

blijft. Je moet blijven kiezen voor Jezus en je tegen het kwaad blijven verzetten. 

Anders kan het zelfs nog erger worden dan voorheen. 

Blijf jij voor Jezus kiezen? 

Wat doe je daar voor? 

Hoe verzet jij je tegen het kwaad?  
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15. Maria en Marta. Luc. 10, 38-42 
 

 
 

1. Titel:     Maria en Marta 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 10, 38-42 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat doet de staand vrouw? 

Wat doet de zittende vrouw? 

Hoe kijken ze? 

 

3. Vanuit de bijbel 

Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had 

een zuster die Maria heette. Die kwam aan Zijn voeten zitten en luisterde naar Zijn 

woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: 

‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij 

komt helpen. Hij gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk 

over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en 

dat zal haar niet worden ontnomen”. 

 

4. Wordt jij ook, net als Marta, helemaal in beslag genomen door de dagelijkse dingen? 

Houdt jij nog tijd over om te luisteren naar Jezus’ woord? 
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16. 'Talita kum': Opwekking van de dochter van Jaïrus.  
Luc. 8, 40-56 
 

 
 

1. Titel:     'Talita kum': Opwekking van de dochter van Jaïrus  

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 8, 40-56 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Waar is het meisje? 

Wat heeft ze aan? 

Wat doen de handen die uit het licht komen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus ging op weg naar het huis van Jaïrus om zijn 12-jarige dochtertje te genezen. 

Iemand kwam tegen Jaïrus zeggen: “Uw dochter is gestorven”…Maar Jezus hoorde 

het en zei: “Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered”. Toen ze bij het 

huis kwamen ging Jezus naar binnen, Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: 

“Meisje, sta op!” Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf 

opdracht haar iets te eten te geven. 

 

4. Gedachte van Josef Jan Michnia: "Talita kum", dat is vertaald: “Meisje, ik zeg u, sta 
op!” Ik was erg onder de indruk van deze woorden van Jezus.  
Ben jij ook onder de indruk van de kracht van Jezus? 
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17. Het penningske van de weduwe. Marc. 12, 41-44 
 

 
 

1. Titel:     Het penningske van de weduwe 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Marc. 12, 41-44 

2. Wie staan er op dit schilderij afgebeeld? 

Wat voor een kleding hebben ze aan (dure of goedkope)? 

Wat hebben ze in hun handen? 

Wat zijn ze aan het doen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Hij ging tegenover de offerkist in de tempel zitten en bekeek Hij hoe de menigte 

kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme 

weduwe, die er twee muntjes in gooide. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen 

hen: “Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle 

anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar 

armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud”. 

 

4. De weduwe geeft alles wat ze heeft voor haar geloof. 

Ze geeft zichzelf helemaal. 

Waar zou jij jezelf helemaal voor kunnen/willen geven? 

 

 



22 

 

18. Genezing op sabbat van een vrouw. Luc. 13, 10-17 
 

 
 

1. Titel:     De genezing op sabbat van een vrouw 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 13, 10-17 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Hoe kijkt de vrouw? 

Is zij jong of oud? 

Welk voorwerp zie je links van haar? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Eens gaf Hij op sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 

achttien jaar ziek was. Ze liep krom en was niet in staat recht te gaan staan. Jezus zag 

haar en zei:  “Vrouw, u bent van uw kwaal verlost”. En de vrouw werd beter. De 

voorzitter van de synagoge werd kwaad omdat Jezus de vrouw op de sabbat genezen 

had. Op de sabbat mag er niet gewerkt worden.  Maar Hij zei: “Huichelaars!...Jullie 

maken toch op sabbat de os of ezel los om hem te drinken te geven. Moest deze 

vrouw dan op sabbat niet losgemaakt worden van haar ziekte? 

 

4. Soms lijkt het wel dat het volgen van de regels belangrijker is dan het geluk van 

mensen. 

Wat vind jij: heeft Jezus gelijk dat de vrouw belangrijker is? 
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19. De domme en de verstandige bruidsmeisjes. Mat. 25, 1-13 
 

 
 

1. Titel:     De domme en de verstandige bruidsmeisjes 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Mat. 25, 1-13 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Hoeveel vrouwen en hoeveel rijen vrouwen zijn er? 

Wat is het belangrijkste verschil tussen de voorste en de achterste rij? 

Wat hebben ze in hun handen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun 

olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom te ontmoeten. Vijf 

waren dom en vijf waren verstandig. De domme meisjes hadden alleen hun lampen 

meegenomen, de verstandige ook genoeg olie. Toen de bruidegom kwam waren de 

domme meisjes net weg om olie te kopen. Zij die klaarstonden gingen met Hem naar 

binnen voor het bruiloftsfeest. Daarna werd de deur gesloten. 

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij 

komt. 

 

4. Wees waakzaam. Je weet niet wanneer Jezus komt. 

Wat doe jij om waakzaam te blijven? 

Probeer jij in jouw leven de band met God levend te houden? 
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20. Het geloof van de Kanaänitische vrouw. Mat. 15, 21-28 

 
 

1. Titel:     Het geloof van de Kanaänitische vrouw 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Mat. 15, 21-28 

2. Wat/wie zie je op dit schilderij? 

Waar wijst deze vrouw naar? 

Wat zijn de honden aan het doen? 

De vrouw kijkt naar het licht. Zou daar iemand staan? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Een buitenlandse (Kanaänitische) vrouw vroeg of Jezus haar dochter wilde bevrijden 

van een demon. Hij antwoordde: “Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen 

van het huis van Israël”. Maar zij knielde voor Hem neer en zei: “Heer, help me”. Hij 

zei: “Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te 

geven”. Maar zij zei: “Juist, Heer, want wat de hondjes eten, zijn de kruimels die van 

de tafel van hun baas vallen”. Toen zei Jezus: “Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge 

het u vergaan zoals u wenst”. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. 

 

4. Zelfs deze buitenlandse vrouw waar vooroordelen over zijn wordt door Jezus 

geholpen omdat ze een groot geloof heeft. 

Jezus is er voor iedereen ook voor jou. 

Wat vind jij daar van? 
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21. De parabel van de zaaier. Luc. 8, 4-8 
 

 
 

1. Titel:     De parabel van de zaaier 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 8, 4-8 

2. Wie/wat zie je op dit schilderij? 

Waar is deze man? 

Wat doet hij? 

Wat doen de vogels? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Hij vertelde deze gelijkenis: “‘Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij 

het zaaien viel er een deel op de weg, het werd vertrapt en de vogels aten het op. 

Een ander deel viel op rotsige bodem, het kwam wel op, maar het verdroogde. Weer 

een ander deel viel tussen de distels, maar de distels verstikten het. En weer een 

ander deel viel in goede aarde, het kwam op en droeg honderdvoudig”. 

 

4. Hij voegde er nog aan toe: “Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren”. 

Heb jij oren om te luisteren? 

Wat hoor jij dan ik deze gelijkenis? 
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22. Vergiffenis van de boetvaardige zondares. Luc. 7, 36-50 
 

 
 

1. Titel:     De vergiffenis van de boetvaardige zondares 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 7, 36-50 

2. Van wie zijn de benen rechts op het schilderij? 

Wat doet de liggende vrouw? Wat heeft ze bij zich? 

Wat doen de staande mannen? 

Hoe kijken die mannen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus ging eten bij een Farizeeër. Een zondige vrouw hoorde dit en kwam ook. Ze 

huilde en haar tranen maakten Zijn voeten nat. Ze droogde de voeten met haar haren 

en wreef ze in met lekker ruikende olie. De Farizeeër dacht: “Waarom laat Hij dit toe? 

Deze vrouw is slecht”. Maar Jezus zei: Hoe groter de schuld is , des te groter zal de 

vergeving zijn. Deze vrouw is goed voor Mij geweest. En hij zei tegen haar: “Uw 

zonden zijn u vergeven….Uw geloof heeft u gered, ga in vrede”.  

 

4. Ook in dit 22-ste schilderij zie je weer niet het gezicht van Jezus. 

Waarom zou de schilder nooit het gezicht van Jezus afbeelden? 

Hoe zou Jezus er volgens jou uit zien? 
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23. De opstanding van Lazarus. Joh. 11, 17-44 
 

 
 

1. Titel:     De opstanding van Lazarus 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 11, 17-44 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Welke “kleding” heeft de man aan? 

Waarheen kijkt de man? 

Wat doen de handen uit het licht? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Lazarus was al vier dagen dood toen Jezus bij hem kwam.  Maria en Marta waren zijn 

zussen. Marta ging naar Jezus toe. Jezus zei tegen Marta: “Ik ben de opstanding en 

het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft….Geloof je dat?” Marta 

zei: “Ja Heer, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld 

zou komen”. Jezus ging naar het graf en zei: “Haal de steen weg…” Hij keek omhoog 

en dankte God. Daarna riep Hij: “Lazarus, kom naar buiten!”. En Lazarus kwam 

tevoorschijn. 

 

4. Maria en Marta houden genoeg van zichzelf, hun broer en de anderen om hulp te 

zoeken bij Jezus. 

Zoek jij wel eens hulp bij Jezus? 
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24. De gedaanteverandering. Mat. 17, 1-9 
 

 
 

1. Titel:     De gedaanteverandering 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

             Bijbelcitaat:   Mat. 17, 1-9 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat is het verschil in kleur tussen de onderste en de bovenste helft? 

Hoe kijken de mensen bovenaan? 

Hoe kijken de mensen onderaan? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Jezus, Petrus, Jakobus en diens broer Johannes gingen een hoge berg op, waar Hij 

met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging 

stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes 

en Elia, in gesprek met Hem. Een stem klonk uit een lichtende wolk: “Dit is mijn 

geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem”.  

 

4. God geeft weer aan dat Jezus zijn Zoon is. 

Als jij naar Jezus kijkt, krijg jij dan een beeld van wie God is? 
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25. Het laatste avondmaal. Luc. 22, 7-20 
 

 
 

1. Titel:     Het laatste avondmaal 

Afmetingen:   170 x 290 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 22, 7-20 

2. Hoeveel mensen zitten aan tafel? 

Wat zijn ze aan het doen? 

Wie breekt het brood? 

Is er iemand die apart staat? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Het was Pesach. Jezus wilde Zijn laatste pesachmaal samen met zijn leerlingen 

nuttigen. Ze gingen naar een grote bovenzaal en maakten de maaltijd klaar. Toen het 

zover was nam Jezus  een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en 

gaf het hun, en zei: “Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen 

om Mij te gedenken”. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en zei: “Deze beker, die 

voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten 

wordt”. 

 

4. Komen jou de woorden van Jezus bekend voor? 

Wanneer en waar kun jij deze woorden regelmatig horen? 

Neem jij wel eens deel aan een eucharistieviering? 
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26. In de hof van Olijven. Luc. 22, 39-46 
 

 
 

1. Titel:     Jezus in de hof van Olijven 

Afmetingen:   120 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Luc. 22, 39-46 

2. Welke kleuren heeft de kunstenaar hier overwegend gebruikt? 

Is het dag of nacht? 

Welk voorwerp zie je beneden staan? 

Is de man blij, verdrietig, angstig, wanhopig,…? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Hij ging met Zijn leerlingen naar de Olijfberg. Toen Hij daar was, zei Hij hun: ‘Bid dat 

jullie niet in beproeving komen”. Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een 

steenworp ver, daar viel Hij op zijn knieën en bad: “Vader, als u het wilt, neem dan 

deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat u wilt gebeuren”. Uit de 

hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd doodsbang maar 

bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Na dit gebed  

ging Hij naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap, zo verdrietig waren ze. Hij zei hun: 

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen”. 

 

4. “Maar laat niet wat Ik wil, maar wat u wilt gebeuren” bad Jezus. 

En jij, wil jij dat gebeurt wat jij wilt of wat God wil? 
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27. Jezus voor Pilatus. Mat. 27, 1-2 
 

 
 

1. Titel:     Jezus voor Pilatus 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Mat. 27, 1-2 

2. Wie is de belangrijkste op dit schilderij? 

Hoe zie je dat? 

Welke kleding draagt de staande man die wijst? 

Wat doet deze staande man hier? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk 

het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze Hem geboeid hadden, leidden ze 

Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de prefect. 

 

4. Pilatus veroordeelt Jezus uiteindelijk tot de dood omdat de hogepriesters hem dat 

vroegen. Alleen zo kon hij voor rust zorgen onder de Joden want zij hadden Jezus 

veroordeeld wegens godslastering.  

Zorgt Jezus ook wel eens voor onrust bij jou? 

Hoe komt dat dan? 
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28. Jezus bespot. Marc. 15, 16-20 
 

 
 

1. Titel:     Jezus bespot 

Afmetingen:   90 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Marc. 15, 16-20 

2. Wie ligt er op de grond? 

Waar ligt Hij op? 

Wat hebben de andere mannen in hun handen? 

Hoe kijken zij? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

De soldaten leidden Hem weg. Ze trokken Hem een purperen gewaad aan, vlochten 

een kroon van doorntakken en zetten Hem die op. Daarna brachten ze Hem hulde 

met de woorden: “Gegroet, koning van de Joden!” Ze sloegen Hem met een rietstok 

tegen het hoofd en bespuwden Hem, en bogen onderdanig voor Hem. Nadat ze Hem 

zo hadden bespot, trokken ze Hem het purperen gewaad uit en deden Hem zijn 

kleren weer aan. 

 

4. Op het schilderij zie je de mannen met martelwerktuigen in de hand. In het 

bijbelverhaal gaat het ook over spotten. Voor Jan Josef Michnia is spotten ook 

martelen. 

Ben jij het daar mee eens? 

Spot jij wel eens met andere mensen? 
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29. Kruisweg. Joh. 19, 16-17 
 

 
 

1. Titel:     Kruisweg 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 19, 16-17 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Wat draagt de man die op zijn knieën zit? 

Wat hebben de staande mannen in hun handen? 

Hoe kijken de staande mannen? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

“Zij voerden Jezus weg. Hij droeg Zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in 

het Hebreeuws Golgota”. 

 

4. Jezus draagt Zelf Zijn kruis. 

Er wordt wel eens gezegd: “Ieder huisje heeft zijn kruisje”. 

Wat zou daar mee worden bedoeld? 

Draag jij ook een kruis? 

Welk? 
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30. Aan het kruis geslagen. Joh. 19, 25-30 
 

 
 

1. Titel:     Aan het kruis geslagen 

Afmetingen:   140 x 60 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 19, 25-30 

2. Wie hangt er aan die “paal”? 

Wat zou die paal kunnen zijn? 

Wie staan er onderaan? 

Wie staan er in de achtergrond? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van 

Klopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus Zijn moeder zag staan en bij haar de leerling 

van wie Hij veel hield, zei Hij tegen Zijn moeder: “Dit is uw zoon” en daarna tegen de 

leerling: “Dat is je moeder”. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.  

 

4. Josef Jan Michnia zegt: Net zoals Maria en Maria Magdalena verliezen ook in onze tijd 

vaders en moeders hun kinderen door geweld. Probeer met deze mensen mee te 

leven. Bedenk wat voor een offer deze mensen brengen (vrijwillig of verplicht). 

Kun jij met anderen in hun lijden en hun verdriet meeleven? 
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31 De dood van Jezus. Marc. 15, 33-41 
 

 
 

1. Titel:     De dood van Jezus 

Afmetingen:   170 x 100 cm 

        Bijbelcitaat:   Marc. 15, 33-41 

2. Wie zie je op dit schilderij? 

Welke kleding draagt de zittende vrouw? 

Welke kleding draagt de liggende man? 

Welk gevoel roept dit schilderij bij je op? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur duurde. Aan 

het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: “Eloï, Eloï, lema 

sabachtani?”, wat betekent: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij verlaten?” 

Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. Pilatus gaf daarna  

toestemming om het lijk van het kruis af te halen. 

 

4. Josef Jan Michnia zegt: De liefde van de moeder voor haar dode zoon is 

onbeschrijfelijk. Dit is mijn Pieta.  

Heb jij al ooit iets verloren dat ook zo een pijn deed? 

Heb je toen ergens troost gevonden? 
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32. De begrafenis van Jezus. Joh. 19, 31-42 
 

 
 

1. Titel:     De begrafenis van Jezus 

Afmetingen:   100 x 120 cm 

        Bijbelcitaat:   Joh. 19, 31-42 

2. Wat doen de mensen op dit schilderij? 

Wat heeft de man met de rode muts in zijn handen? 

Waar heeft de liggende man bloed zitten? 

Welk gevoel roept dit schilderij op?  

 

3. Vanuit de bijbel: 

Josef van Arimatea  kreeg toestemming van Pilatus en haalde het lichaam weg. Ook 

Nikodemus, die indertijd ’s nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een 

mengsel meegebracht van mirre en aloë. Ze wikkelden het lichaam van Jezus met de 

balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar Hij 

gekruisigd was lag een olijfgaard en in die olijfgaard lag een nieuw graf, waarin nog 

nooit iemand begraven was. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf 

dichtbij lag, legden ze Jezus daarin. 

 

4. Josef Jan Michnia zegt:  In Nederland hebben we veel gebruiken om een dode 

respectvol te begraven. In elk geloof heeft men zijn eigen gebruiken om doden 

respectvol te begraven. 

Ben jij al eens op een begrafenis geweest? 

Ken jij enkele gebruiken rond begrafenissen? 
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33. De verrijzenis. Marc. 16, 9-20 
 

 
 

1. Titel:     De verrijzenis 

Afmetingen:   205 x 180 cm 

        Bijbelcitaat:   Marc. 16, 9-20 

2. Wat zie je op dit schilderij? 

Hoe groot is dit schilderij? 

Welk gevoel roept dit schilderij op? 

Zie je Jezus ergens aangeduid? 

 

3. Vanuit de bijbel: 

Nadat Hij ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week was verrezen, vertoonde 

Hij zich het eerst aan Maria van Magdala. Zij ging het vertellen aan anderen. Ze 

geloofden het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen. 

Ook zij werden niet geloofd. Later verscheen Hij aan de elf en Hij verweet hen hun 

gebrek aan geloof. Hij zei hun: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de 

goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered 

worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden”. Nadat Hij hun dit 

gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand 

van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen.  

 

4. Josef Jan Michnia zegt: Het kruis in Jeruzalem, en dus over het hele universum, straalt 

als mijn geloof in God en de Zoon van God, Jezus.  

Jezus leeft! 

Geloof jij in Hem? 
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Bijlage 2: 

Mogelijke antwoorden bij de vragen (onder nummer 2) over 

de kunstwerken. 

 

1. Bruiloft te Kana. Joh. 2, 1-12 

 
Wat zie je op dit schilderij? 

Een grote groep blije mensen aan een tafel. Er wordt muziek gemaakt en gedanst. 

Wie zijn de belangrijkste mensen bij het feest dat hier gevierd wordt? 

De man in het zwart en de vrouw in het wit die in het midden staan. 

Welk feest wordt hier gevierd? 

Een bruiloft. 

Hoeveel kruiken zie je staan? 

Zes. 

Wie zou je nog op het schilderij verwachten die er niet op staat? 

Jezus. 

 

2. Jezus bekoord door de duivel. Mat. 4, 1-11 

 Wie of wat zie je op dit schilderij?                                                                                                       

Een hand die wijst en een vreemd “monster” met hoeven en hoornen.                                           

Zie je het verschil tussen de linker en de rechter helft, tussen het licht en het donker?           

De hand komt uit het licht en het “monster” staat in het donker.                                 

Wat doet de duivel hier?                                                                                                        

Met geld strooien.                                                                                                           

Waarheen wijst de hand?                                                                                                         

De hand stuurt de duivel weg.                                                                                               

Van wie is deze hand?                                                                                                                     

Jezus. 

3. Genezing van een blinde bij Jericho. Marc.10, 46 – 52 

 

Wie zie je op dit schilderij ? 

Een man met een stok en gesloten ogen staat links en twee handen staan rechts. 

Zie je het verschil tussen de linker en de rechter helft, tussen het licht en het donker? 

Links staat die man in het donker en rechts komen die handen vanuit het licht. 

Wat valt er op aan de man met de baard? 

Hij lijkt zich helemaal toe te vertrouwen aan die handen. 

Wat doen de handen? 

Ze raken zijn ogen aan en wijzen naar de stok. 
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4. Roeping van Mattheus. Mat. 9, 9-13 
 

Wie zie je op dit schilderij ? 

Een aantal mannen zittend aan een tafel. Een man staat. 

Wat zijn deze mensen aan het doen? 

Aan het kaarten. 

Hoe kijken ze: blij, boos, verrast of….? 

Boos en geschrokken. 

Waar kijken ze naar? 

Allemaal naar links, naar iets dat niet op het schilderij staat. 

Waar wijst de staande man naar? 

Naar zichzelf. 

Hoe kijkt hij? 

De staande man kijkt zeer verbaasd. 

 

5. Uitdrijving van duivels bij bezetenen van Gadara. Mat. 8, 28-34 
 

Welk personage zie je? 

Een pijnlijk kijkende bange man. 

Wat doet hij? 

Hij lijkt te vluchten. 

Wat ligt er op de grond? 

Allemaal schedels. 

Waar wil hij heen? 

Vanuit het donker naar het licht toe. 

 

6. De verloren zoon. Luc. 15, 11-32 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een oudere man en een jongere man in omhelzing achter een rijk gevulde tafel (zelfs 

met cola er op). 

Wat doen zij? 

Feest vieren. 

Zijn ze blij, verdrietig, bang, verrast, ….? 

Ze kijken heel blij. 

Wat eten en drinken zij? 

Kip, fruit, wijn, cola, bier. 

Waar kijkt die man met de baard naar toe? 

Naar boven, het schilderij uit. 
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7. De overspelige vrouw. Joh. 8, 1-11 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een groep mannen en een zittende halfnaakte vrouw. 

Welke kleding heeft deze vrouw aan? 

Alleen een rok en een hoofddoek. 

Wat doet de vrouw en wat doen de mannen? 

De vrouw zit met gesloten ogen en houdt haar borsten vast. De mannen staan kwaad 

te wijzen. 

Wat heeft de meest rechtse man in zijn hand? 

Een steen. 

Wat staat er op het schilderij geschreven? 

“Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf Sie” 

= “Wie van u zonder zonde is werpe als eerste een steen op haar”. 

 

8. De wonderbare broodvermenigvuldiging. Mat. 14, 13-21 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een heel grote groep mensen, een jongen met een mand.  

Waar staan deze mensen? 

Op een berg bij een water. 

Welke kleding dragen deze mensen? 

Allerlei verschillende kleding maar ook met kleding uit onze tijd. 

Wat heeft die jongen in zijn mand? 

Vijf broden en twee vissen. 

 

9. Gesprek met een Samaritaanse vrouw. Joh. 4, 1-26 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een vrouw met een blauw paarse jurk. 

Wat draagt deze vrouw? 

Een kruik. 

Wat zou ze aan het doen kunnen zijn? 

Water halen. 

Hoe kijkt ze? 

Vragend. 
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10. De tempelreiniging. Mat. 21, 12-17 
 

Wie staat er aangeduid in het licht? 

Jezus. 

Wat doet Hij hier? 

Wijzen.  

Wat hebben de mensen bij zich? 

Allerlei geld. 

Welke kleding dragen ze? 

Mooie, dure kleding uit die tijd en een man met een pak uit onze tijd. 

Hoe kijken ze? 

Geschrokken en bang. 

 
11. De rijke jongeman. Marc. 10, 17-31 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een jonge man met een baard en handen die uit het licht komen. 

Wat voor kleding draagt deze jongeman? 

Heel mooie en dure kleding. 

Wat heeft hij in zijn hand? 

Geld. 

Van wie zijn de handen links op het schilderij? 

Jezus. 

Wat doen deze handen? 

Wijzen naar het geld in de hand van de jongeman. 

 

12. Genezing van de lamme van Betzata. Joh. 5, 1-18 

Hoe staan de benen van de liggende persoon? 

Heel erg verwrongen en scheef. 

Wat heeft hij op zijn lichaam zitten? 

Allemaal vlekken. 

Wat voor een kleding draagt hij? 

Hele lelijke en armoedige kleding. 

Van wie zijn de handen die vanuit het licht komen? 

Jezus. 

Wat doen deze handen? 

De man aanraken. 
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13. De barmhartige Samaritaan. Luc. 10, 25-37 
 

Is het dag of nacht? 

Nacht. 

Waar zijn deze mensen? 

Ergens buiten op straat. 

Wat doet de zittende man? 

De liggende man vasthouden en hem verband omdoen. 

Wat doet de liggende man? 

Niets. 

 

14. Terugkeer van de onreine geesten.  
Luc. 11, 24-26  
 

Wie of wat zie je op dit schilderij? 

Een groep lelijke, witte mensen met zwarte kleding en een geraamte met een Duitse 

soldatenhelm op.  

Lijken ze vriendelijk? 

Zeker niet. 

Waar gaan ze heen? 

Ze gaan allemaal samen naar links toe. 

Wie heeft de leiding en wijst de weg? 

Het geraamte . 

 

15. Maria en Marta. Luc. 10, 38-42 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Twee vrouwen bij een tafel. 

Wat doet de staand vrouw? 

Ze is bezig de tafel te dekken of af te ruimen. 

Wat doet de zittende vrouw? 

Luisteren. 

Hoe kijken ze? 

De staande vrouw iets kwaad, beledigd. 

De zittende vrouw nieuwsgierig. 
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16. 'Talita kum': Opwekking van de dochter van Jaïrus.  
Luc. 8, 40-56 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een meisje en twee armen uit het licht. 

Waar is het meisje? 

In bed. 

Wat heeft ze aan? 

Iets wits. 

Wat doen de handen die uit het licht komen? 

Het meisje aanraken. 

 

17. Het penningske van de weduwe. Marc. 12, 41-44 
 

Wie staan er op dit schilderij afgebeeld? 

Een grote dikke staande man en een kleine gebogen vrouw bij een kom. 

Wat voor een kleding hebben ze aan (dure of goedkope)? 

De man draagt heel mooie en dure kleding. De vrouw draagt armoedige kleding. 

Wat hebben ze in hun handen? 

De man veel geld, de vrouw een beetje. 

Wat zijn ze aan het doen? 

Ze brengen geld voor in die kom. 

 

18. Genezing op sabbat van een vrouw. Luc. 13, 10-17 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een vrouw. 

Hoe kijkt de vrouw? 

Heel gelukkig. 

Is zij jong of oud? 

Oud. 

Welk voorwerp zie je links van haar? 

Een wierookvat. 
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19. De domme en de verstandige bruidsmeisjes. Mat. 25, 1-13 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Vrouwen met witte jurken. 

Hoeveel vrouwen en hoeveel rijen vrouwen zijn er? 

Tien vrouwen verdeeld in 2 rijen. 

Wat is het belangrijkste verschil tussen de voorste en de achterste rij? 

De voorste rij is in het licht en de achterste rij is in het donker. 

Wat hebben ze in hun handen? 

De voorste rij vrouwen draagt olielampen, de achterste rij vrouwen draagt niets. 

 

 

20. Het geloof van de Kanaänitische vrouw. Mat. 15, 21-28 

Wat/wie zie je op dit schilderij? 

Een zittende vrouw en twee honden. 

Waar wijst deze vrouw naar? 

Naar de honden. 

Wat zijn de honden aan het doen? 

Aan het eten. 

De vrouw kijkt naar het licht. Zou daar iemand staan? 

In deze schilderijen verwijst het licht altijd naar Jezus. 

 

21. De parabel van de zaaier. Luc. 8, 4-8 
 

Wie/wat zie je op dit schilderij? 

Een man en drie zwarte vogels. 

Waar is deze man? 

Op een akker. 

Wat doet hij? 

Zaaien. 

Wat doen de vogels? 

Het zaad oppikken. 
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22. Vergiffenis van de boetvaardige zondares. Luc. 7, 36-50 
 

Van wie zijn de benen rechts op het schilderij? 

Jezus. 

Wat doet de liggende vrouw? Wat heeft ze bij zich? 

De voeten van Jezus met haar haren afvegen. Een mooi kruikje. 

Wat doen de staande mannen? 

Kijken en druk praten met elkaar. 

Hoe kijken die mannen? 

Afkeurend. 

Ook in dit 22-ste schilderij zie je weer niet het gezicht van Jezus. 

Waarom zou de schilder nooit het gezicht van Jezus afbeelden? 

Uit respect voor Jezus. Elke afbeelding van Jezus zou hem te kort doen, vooral omdat 

niemand zeker weet hoe Hij er heeft uitgezien.  

 
23. De opstanding van Lazarus. Joh. 11, 17-44 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een druk gebarende man in het donker en twee handen vanuit het licht. 

Welke “kleding” heeft de man aan? 

Witte stroken stof. 

Waarheen kijkt de man? 

Naar het licht. 

Wat doen de handen uit het licht? 

Ze heten de man welkom. 

 
24. De gedaanteverandering. Mat. 17, 1-9 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Drie mannen beneden en drie vage “mensen” boven. 

Wat is het verschil in kleur tussen de onderste en de bovenste helft? 

De onderste helft is heel kleurrijk en de bovenste helft is heel licht gekleurd. 

Hoe kijken de mensen bovenaan? 

Vriendelijk. 

Hoe kijken de mensen onderaan? 

Geschrokken en een beetje angstig. 
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25. Het laatste avondmaal. Luc. 22, 7-20 
 

Hoeveel mensen zitten aan tafel? 

Twaalf. 

Wat zijn ze aan het doen? 

Praten, drinken, aan het kijken naar de handen. 

Wie breekt het brood? 

Jezus. 

Is er iemand die apart staat? 

Ja, rechts boven: Judas. 

 

26. In de hof van Olijven. Luc. 22, 39-46 
 

Welke kleuren heeft de kunstenaar hier overwegend gebruikt? 

Hele donkere kleuren. 

Is het dag of nacht? 

Nacht. 

Welk voorwerp zie je beneden staan? 

Een beker. 

Is de man blij, verdrietig, angstig, wanhopig,…? 

Zeer angstig. 

 

27. Jezus voor Pilatus. Mat. 27, 1-2 
 

Wie is de belangrijkste op dit schilderij? 

De grote, dikke zittende man. 

Hoe zie je dat? 

Hij zit in het midden, draagt de mooiste kleding en iedereen kijkt naar hem. 

Welke kleding draagt de staande man die wijst? 

Een pak met een stropdas uit onze tijd. 

Wat doet deze staande man hier? 

Wijzen en praten tegen de zittende man. 
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28. Jezus bespot. Marc. 15, 16-20 
 

Wie ligt er op de grond? 

Jezus. 

Waar ligt Hij op? 

Op Zijn kruis. 

Wat hebben de andere mannen in hun handen? 

Martelwerktuigen: hamer, nagel, zweep. 

Hoe kijken zij? 

Spottend, bijna lachend. 

 

 

29. Kruisweg. Joh. 19, 16-17 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Staande mannen en een kruipende mens. 

Wat draagt de man die op zijn knieën zit? 

Een kruis. 

Wat hebben de staande mannen in hun handen? 

Een stok en een zweep. 

Hoe kijken de staande mannen? 

Spottend, uitlachend, kwaadaardig. 

 

 
30. Aan het kruis geslagen. Joh. 19, 25-30 
 

Wie hangt er aan die “paal”? 

Jezus. 

Wat zou die paal kunnen zijn? 

Een kruis. 

Wie staan er onderaan? 

Twee vrouwen. 

Wie staan er in de achtergrond? 

Romeinse soldaten. 
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31 De dood van Jezus. Marc. 15, 33-41 
 

Wie zie je op dit schilderij? 

Een zittende vrouw met in haar armen een liggende man.  

Welke kleding draagt de zittende vrouw? 

Zwarte kleding. 

Welke kleding draagt de liggende man? 

Een witte, bebloede lendendoek. 

Welk gevoel roept dit schilderij bij je op? 

Heel veel pijn en verdriet. 

 

32. De begrafenis van Jezus. Joh. 19, 31-42 
 

Wat doen de mensen op dit schilderij? 

Ze staan achter een liggende man. Een vrouw houdt het hoofd van de liggende man 

vast.  

Wat heeft de man met de rode muts in zijn handen? 

Een oliekruikje. 

Waar heeft de liggende man bloed zitten? 

Bijna overal maar het meeste op zijn handen, voeten en knieën. 

Welk gevoel roept dit schilderij op?  

Heel veel pijn, verdriet en respect voor de overleden man. 

 
33. De verrijzenis. Marc. 16, 9-20 
 

Wat zie je op dit schilderij? 

Onderaan een stad met een gebouw met een goudkleurige koepel. 

Hoe groot is dit schilderij? 

205 x 180 cm (heel groot dus). 

Welk gevoel roept dit schilderij op? 

Echte hele grote blijdschap. 

Zie je Jezus ergens aangeduid? 

In de lucht in het kruis met de cirkels er om heen.  

 

 

 


