
 

 
 

 

 

Overzicht Bijbelverhalen van de Henkie Show 
tot en met 26 april 2020 

 

 
Week 13 Jezus gaat op weg naar Jeruzalem voor het Paasfeest 

Ma 23 maart Bartimëus - vertelling en reflectie 
Di 24 maart Zachëus - vertelling 
Wo 25 maart Zachëus - reflectie 
Do 26 maart Zalving door Maria - vertelling 
Vr 27 maart Zalving door Maria -reflectie 

Zo 29 maart: Jezus: verraden, in de steek gelaten en verloochend 
 

Een uitgebreid gezinsprogramma voor de tweede zondag voor Pasen, zodat 
gezinnen samen thuis kerk kunnen zijn. 

 

Week 14 Jezus is gevangen. De discipelen blikken terug - wie is die man? 

Ma 30 maart Wonderbare visvangst: Visser van mensen - vertelling 
Di 31 maart Wonderbare visvangst: Visser van mensen - reflectie 
Wo 1 april Storm op meer: Ik ben bij je in de storm - vertelling 
Do 2 april Storm op meer: Ik ben bij je in de storm - reflectie 
Vr 3 april Opstanding van Lazarus: Ik ben de opstanding en het leven - vertelling 
Za 4 april Opstanding van Lazarus: Ik ben de opstanding en het leven - reflectie 

Zo 5 april Jezus sterft aan het kruis 



Week 15 

Ma 6 april 
Di 7 april 
Wo 8 april 
Do 9 april 
Vr 10 april 
Za 11 april 

Zo 12 april 
 
 
 

 

Week 16 

Gebeurtenissen tijdens de Paasweek 

Intocht Jeruzalem - vertelling 
Intocht Jeruzalem - reflectie 
Voetenwassing - vertelling 
Voetenwassing - reflectie 
Jezus of Barabbas - vertelling (Goede Vrijdag) 
Jezus of Barabbas - reflectie (Stille Zaterdag) 

De opstanding van Jezus 

Een uitgebreid gezinsprogramma voor Paaszondag, zodat 
gezinnen samen thuis Pasen kunnen vieren. 

 

Jezus is opgestaan uit de dood. De discipelen blikken terug. Wie is Hij 
toch? 

 

Ma 13 april: De opstanding van Jezus - reflectie 
Di 14 april: De doop van Jezus - vertelling 
Wo 15 april De doop van Jezus – reflectie 
Do 16 april: Verzoeking van Jezus - vertelling 
Vr 17 april: Verzoeking van Jezus - reflectie 
Za 18 april: De genezing van Petrus schoonmoeder - vertelling 

Zo 19 april: 
 
 
 

 
Week 17 

De Emmaüsgangers 
 

Een uitgebreid gezinsprogramma voor de zondag na Pasen, zodat 
gezinnen samen thuis Pasen kunnen vieren. 

 

Jezus is opgestaan uit de dood. De discipelen blikken terug. Wie is Hij toch? 
 
 

Ma 20 april: 
Di 21 april: 
Wo 22 april 
Do 23 april 
Vr 24 april 
Za 25 april 

Jezus wandelt op het water - vertelling 
Jezus wandelt op het water - reflectie 
Wonderbare spijziging – vertelling 
Wonderbare spijziging – reflectie 
De roeping van Levi – vertelling 
De roeping van Levi – reflectie 

 

Zo 26 april: Het herstel van Petrus 
 

Een uitgebreid gezinsprogramma voor de tweede zondag na Pasen, zodat 
gezinnen samen thuis Pasen kunnen vieren. 


