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Paasverhaal kinderen ‘De schatkist van Benjamin’ 

 

1. Intro Benjamin 

Lang geleden, in het land Palestina woonde een jongen: Benjamin. 

Hij woont in een klein huisje in de drukke stad Jeruzalem. 

De ouders van Benjamin werken hard, maar ze zijn niet echt rijk. 

Benjamin helpt daarom vaak mee met kleine klusjes, zoals vegen [slide 1 powerpoint]. 

Het lijkt wel of iedereen in Jeruzalem Benjamin kent! 

Op een morgen zit Benjamin buiten samen met zijn vriend Eli [slide 2 powerpoint]  

“Wat heb je daar, Benjamin” vraagt zijn vriend. 

“Een schatkist, heb ik van mijn opa gekregen. Hij zei dat het heel speciaal was..” 

Eli doet de kist open. “Er zit niks in, behalve wat stro.. Dat is geen schatkist! “ 

Benjamin haalt zijn schouders op. “Ik heb nog geen echte schat. Maar mijn opa zei dat deze stro 

uit een voerbak komt waar een baby in geboren was. Mijn opa was herder toen, en hij zei tegen 

mij dat deze baby koning zou worden.” 

Eli lacht: “een koning in een stal met koeien en ezels”.  

Hij doet de kist dicht. “Trouwens er komt een soort koning vandaag. Zijn naam is Jezus. Zullen 

we naar de poort gaan en naar hem kijken? 

 

2. Ei 1 (blauw) openmaken: de ezel  [slide 3 powerpoint] 

De straat staat helemaal vol met mensen.  

Sommige mensen hebben grote palmtakken van de boom gerukt en zwaaien ermee.  

‘Wow’ zei Benjamin ‘dat moet een koning zijn’. Ze wringen zich erdoor.  

“Daar, dat is Jezus! Op de ezel…’ 

‘Hosanna, Hosanna voor de koning’ schreeuwen de mensen. 

Benjamin kijkt naar Jezus, en Jezus lach vriendelijk terug. Alsof ze vrienden zijn! 

Hij aait even over de ezel, en heeft wat haren in z’n hand.  

Die avond doet Benjamin wat ezelshaar in zijn schatkist.. 

 

3. Ei 2 (licht roze) openmaken: muntjes [slide 4 powerpoint] 

Elke dag gaan Benjamin en Eli wel een keer naar de verhalen van Jezus luisteren.  

Maar er zijn ook mensen die niets van Jezus moeten hebben.  

Eli fluistert tegen Benjamin: “Ik heb gehoord dat ze hem gaan verraden!” 

“Iemand moet Jezus waarschuwen” zegt Benjamin. “Ik ga wel”.  

Hij komt bij Jezus’ vrienden. “Hoort u bij Jezus?”.  

“Ja” zegt een man.  

“Alstublieft, ik moet Jezus waarschuwen. Hij is in gevaar. Ze willen hem pakken en hebben er 

veel geld voor over. U moet het hem vertellen..”.  

“Ssst.. “ zegt de man “nu niet meer over hebben, ik ga het regelen”.  

Hij geeft Benjamin een munt.  
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“Dank uwel meneer, hoe heet u?”  

“Ik heet Judas” zegt de man en hij loopt weg.  

Die avond stopt Benjamin de glimmende munt in zijn kist. 

 

4. Ei 3 (donker oranje) openmaken: biddende handen [slide 5 powerpoint] 

Benjamin had geholpen met eten en drinken klaarzetten bij de maaltijd die Jezus en zijn vrienden 

hadden. Hij hoorde Jezus zeggen dat iemand hem zou verraden , maar Benjamin maakt zich geen 

zorgen: Judas gaat het wel regelen.  

Jezus en zijn vrienden gaan in de avond bidden in de tuin.  

Benjamin sluipt er achteraan. Bij een boom gaat liggen en hij bid ook, maar hij valt in slaap. 

Dan wordt Benjamin wakker door geschreeuw. Hij ziet nog net hoe soldaten Jezus meenemen. 

“Stop” schreeuwt hij. “Hij heeft niets gedaan!”.  

“Sstt jongen”, zegt één van Jezus’ vrienden.  

“Maar waarom nemen ze hem mee? Waarom heb je ze niet tegengehouden. Je bent toch een 

vriend van Jezus?” huilt Benjamin.  

Maar de man loopt weg. Alle vrienden van Jezus zijn weg. 

Die avond bidt Benjamin bij zijn schatkist: “Lieve God, zorgt u alstublieft voor mijn vriend 

Jezus!”  

 

5. Ei 4 (donker groen) openmaken: de doornenkroon [slide 6 powerpoint] 

De volgende morgen vraagt Eli: “Benjamin, heb je het nieuws gehoord?  

Ze hebben Jezus gevangen genomen, Judas heeft er geld voor gekregen!” 

Benjamin voelt zich nu heel erg schuldig: misschien is dit zijn fout. Hij heeft Judas erover 

verteld. Kan hij Jezus nog helpen? 

Hij loopt door de straten van Jeruzalem. Als ze Jezus nou zouden vrijlaten...  

Benjamin hoort aan het einde van de straat geschreeuw. Hij rent erop af. Daar staat Jezus! 

Benjamin kijkt in zijn ogen. Hij is geslagen, hij bloedt. En de soldaten doen een doornenkroon 

op zijn hoofd. “Zo nu ben je een echte koning, hahaha!”   

Benjamin moet ervan huilen. Waarom haatten ze Jezus zo?  

Ze nemen Jezus weer verder mee. Op de grond ziet Benjamin een doorn van de verschrikkelijke 

doornenkroon, Benjamin neemt het mee naar huis en stopt het in zijn schatkist. 

 

6. Ei 5 (licht groen) openmaken: het kruis [slide 7 powerpoint] 

“Benjamin!” roept Eli. “Heb je het gehoord? Ze gaan Jezus kruisigen.” 

“Nee!” huilt Benjamin. “Hij heeft niets verkeerd gedaan”. 

Benjamin gaat naar binnen en gaat in een donker hoekje van zijn huis zitten.  

Hij wilt niet praten, of denken aan dit erge nieuws.  

Maar na een tijdje zegt hij: “ik moet gaan, misschien kan ik helpen”.  

“Waar ga je naar toe?” vraagt zijn moeder.  

“Ik ga een vriend helpen mam”. “Doe je voorzichtig Benjamin?” 
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Benjamin rent naar de heuvel buiten de stad, klimt de heuvel op en vindt onderweg een grote 

spijker. Hij bewaart hem. Het lijkt op de spijker die de Romeinse soldaten gebruiken om 

criminelen aan het kruis te spijkeren. Als hij boven is, kan hij bijna niet blijven kijken. Er staan 

drie kruizen en zijn beste vriend Jezus hangt in het midden aan één zo’n kruis. 

 Benjamin gaat bij de vrienden van Jezus zitten.. 

 

7. Ei 6 (donkerpaars) openmaken: De speer [slide 8 powerpoint] 

Benjamin ziet dat de soldaten om Jezus’ kleren dobbelen.  

Hij kijkt nog een keer goed naar Jezus. Hij ziet in zijn ogen verdriet en pijn, maar ook liefde. 

Jezus kijkt terug en zegt met zijn ogen: “het is goed Benjamin. Ik hou van je!” 

Midden op de dag wordt het opeens donker en roept Jezus: Vader, in uw handen beveel ik mijn 

geest”.  Dat zijn deftige woorden voor: ik ben klaar Vader.  

En Jezus blaast zijn laatste adem uit.  

Benjamin is geschokt; Zijn vriend Jezus is dood. 

Een soldaat steekt Jezus met een speer.  

Mensen komen en halen snel de lichamen van het kruis omdat het Sabbat wordt.  

Benjamin blijft uiteindelijk alleen over aan het einde van de dag.  

Hij pakt één van de dobbelstenen en kijkt omhoog: “Waarom is dit gebeurd God?” 

Later die avond doet hij de spijker en de dobbelsteen in de schatkist, maar zijn verzameling lijkt 

nu waardeloos. Het leek zo waardevol toen hij dacht dat Jezus de Koning was, maar nu .. wordt 

hij er alleen maar verdrietig van. 

 

8. Ei  7 (lichtblauw) openmaken: het stof [slide 9 powerpoint] 

Benjamin ligt nog in bed als hij de stem van Eli hoort: “Benjamin, heb je het gehoord?  

Ze hebben soldaten bij het graf van Jezus neergezet. Sommige mensen zeggen dat Jezus weer zal 

leven. De soldaten bewaken het graf.”  

Benjamin doet snel z’n kleren aan en rent naar het graf. “Zou Jezus al opgestaan zijn? Zou het 

kunnen? Hij hoopt het..” 

Maar bij het graf ziet Benjamin de grote steen, en de soldaten ervoor. Ze zeggen: “Wegwezen! 

Verboden terrein hier.” 

Als Benjamin weer weg loopt ziet hij een stukje stof; die is een stukje stof van de doeken die 

gebruikt worden bij begrafenissen. “Jezus is dood” zegt hij tegen zichzelf en loopt naar huis. Dit 

is het laatste voorwerp wat hem herinnert aan zijn vriend Jezus. In de kist! Hij probeert te 

bidden, maar heeft even geen woorden. Zou God hem wel horen?  

 

9. Ei 8 (donkerroze) openmaken: De steen [slide 10 powerpoint] 

Vroeg in de morgen gaat Benjamin naar de markt voor zijn moeder. Hij slentert wat rond. 

Benjamin hield altijd heel erg van de markt: lekkere spullen, heerlijke geuren en zo gezellig met 

al die mensen. Maar nu vindt hij er niets aan. Dat komt door de afgelopen dagen.. 

 “Het is een wonder” roept een meisje. Benjamin stopt om te luisteren. “Jezus is opgestaan uit de 
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dood. De steen is verplaatst.”  “Wat die zware steen? “ denkt Benjamin. 

Snel draait Benjamin zich om en rent naar het graf. Zou het waar zijn? Hij gelooft dat het kan. 

Hij rent nog sneller. En als hij daar aankomt, ziet hij het inderdaad: de steen is weg! Er ligt een 

stukje rots op de grond, het is afgevallen van de grote steen. Voor in z’n schatkist! 

Hij kijkt naar binnen (pak nu het witte ei (9) en vraag: wat zou erin zitten? Het ei is leeg net 

als het graf..). En inderdaad: het graf is leeg! Van de vrouw op de markt had hij gehoord dat ze 

een engel had gezien bij het graf. Hij had tegen haar gezegd: “Jezus is opgestaan, hij leeft weer!” 

Dat is nog eens goed nieuws! 

 

10. Slot: Benjamin & vrienden [slide 11 powerpoint] 

Benjamin holt terug naar Jeruzalem, hij wilt het goede nieuws met iedereen delen. Hij neemt zijn 

schatkist mee naar buiten en verzamelt zijn vrienden. “In deze kist zit een grote schat” zegt hij. 

En hij haalt alle voorwerpen eruit. Alle kinderen luisteren.. [hier kun je vragen aan het publiek 

of zij nog weten welke voorwerpen Benjamin verzamelt heeft..] 

Als Benjamin de schatkist weer dicht doet zegt hij: dit zijn de voorwerpen van het verhaal, maar 

de echte schat is Jezus zelf! Omdat Jezus is gestorven en opgestaan weet ik dat ik vergeven ben 

en dat hij ontzettend veel van me houdt. Jezus is mijn vriend!”. Ze lachen allemaal, zo blij 

worden ze ervan, en vragen of Benjamin het verhaal alsjeblieft nog een keer wilt vertellen. 

 

Verteld op 1 april 2018 – 1
e
 Paasdag – Stadshartkerk 

lars@stadshartkerk.nl 

 

mailto:lars@stadshartkerk.nl

