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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

JUDAS
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Je hebt vast wel eens bij de rails van de trein ge-
staan. Ze liggen vlak naast elkaar. En als je helemaal 
in de verte kijkt, dan lijkt het net of ze elkaar raken. 
Maar dat is niet zo. Ze blijven altijd apart. Zo kan je 
leven met de Heere zijn. Je kent Hem uit de Bijbel. 
Je bidt tot Hem. Je draagt Zijn Naam op je voor-
hoofd. Je leeft als het ware naast Hem. Maar er blijft 
altijd iets tussen. 

Dat is wel goed voor de rails van de trein. Maar niet 
voor jou. Je mag naar de Heere toegaan. Juist met 
je zonden. De Heere Jezus kwam om van zonden te 
redden. Nooit zal Hij je wegsturen. Blijf niet zo maar 
naast Hem leven. Ga zeker niet bij Hem weg. Want 
je bidt het toch: “Schoon mijn zonden vele zijn, maak 
om Jezus’ wil mij rein.”
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Vul maar in!

Zoek de goede 

antwoorden.

1. Er zijn …. discipelen.    

2. Eén van hen heet … Iskarioth.

3. Hij komt uit ….

4. Zijn naam betekent ….

5. Hij bewaart het geld in een ….

6. Hij heeft  de Heere Jezus niet echt ….

7. Hij is boos op …. die de Heere Jezus zalft .

8. Hij gaat zijn Meester …

9. Daarvoor krijgt hij …. zilverlingen.

10. Dan krijgt hij …. van wat hij heeft  gedaan.

Judea

God-
lover

Judas

Judas had de Heere 

Jezus niet echt lief.

Maria
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lief
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verraden

berouw

beurs

Verraden
Hoe kan het toch dat Judas de Heere Jezus heeft  verraden? Deze kinderen praten er over. Met wie ben jij het eens? Waarom? Heb je zelf nog een andere mening? Vul die dan maar in:

De Heere Jezus had 

Judas meer moeten 

waarschuwen.

Judas had gedacht dat 

Jezus een ander soort 

Koning zou zijn.

De Heere Jezus 

heeft aan Judas 

niet genoeg 

van Zijn liefde 

verteld.

vergeving

> Wat betekent vergeving?

> Wanneer krijg je vergeving?

> Hoe kun jij vergeving krijgen?
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Wat hoort bij de vertelling over Judas? 
Zet daar een kruisje onder.

Alabaster
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Puzzel 

Maak woorden met de lett ers in de portemonnees. De rode lett er is steeds de eerste 
lett er van het woord. Wat lees je?

Wat hoort bij 
een echte 
discipel? 

trouw

gehoorzaam liegen

dienen

macht

haat

liefde

geloof

volgeling
rijkdom

Zet een rondje om de woorden die bij een discipel horen. 
Probeer uit te leggen waarom je voor die woorden gekozen hebt.  

Je hebt woorden overgeslagen. 
Hoe passen die overgeslagen woorden bij Judas?

Judas: Discipel:



Kleurplaat 

Judas Iskariot - Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en 
besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zoukunnen uitleveren. Ze waren 
opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen.


