PAASLES 4  JEZUS STAAT OP UIT D E DOOD
MATTEÜS 28

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun vrienden en familie over Jezus’ opstanding kunnen vertellen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te verklaren wat er gebeurde na de opstanding van Jezus uit de dood.
De verschillende reacties op de opstanding te evalueren.
Uit te leggen hoe belangrijk de opstanding is.
De grote opdracht die de discipelen kregen te beschrijven.

Matt.28:6

Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar de
plaats waar hij heeft gelegen.

TOEPASSINGEN
Prijs de opgestane Verlosser.
Gehoorzaam Jezus als Verlosser en Heer.
Vertel andere mensen die Jezus niet kennen over Zijn dood en opstanding.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De begrafenis (Matt.27:57-65)
Na de kruisiging vroeg Jozef van Arimatea aan Pilatus om het lichaam van Jezus. Jozef en Nikodemus
(Joh.19:39) maakten Zijn lichaam gereed en legden het in het ongebruikte graf van Jozef. Jozef en Nikodemus
waren leden van het Sanhedrin, het hoofdgerechtshof van Israël. Er waren 71 leden van het Sanhedrin, met de
hogepriester aan het hoofd. Jozef was een van de religieuze leiders die een discipel van Jezus was geworden.
Nikodemus was een Farizeeër. In het geheim was hij naar Jezus gekomen om met Hem te spreken over
verlossing. Jezus legde aan hem uit dat hij wedergeboren moest worden, uit water en de Geest en dat God Zijn
Zoon gestuurd had om de Verlosser van de wereld te zijn (Joh.3:1-21). Nikodemus kwam ook tot geloof in
Christus.
Het leggen van Jezus in een ongebruikt graf was de vervulling van de profetie in Jesaja 53:9 die zegt: “En men
stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen
bedrog in zijn mond is geweest.” Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, hadden
gewacht bij het graf en zagen de begrafenis van Jezus. Jozef van Arimatea rolde een steen voor de opening en
vertrok toen.
De hogepriesters en de Farizeeën wilden zeker weten dat de discipelen van Jezus niet Zijn opstanding
verzonnen, dus beveiligden en verzegelden ze het graf met de toestemming van Pilatus. Romeinse soldaten
werden buiten het graf geplaatst om het te beschermen tegen grafrovende discipelen.

De Romeinse soldaten die bij het graf geplaatst waren, vielen flauw bij het zien van de engel. Ze waren daar
geplaatst onder de opdracht van Pilatus en konden gedood worden wanneer zij faalden het graf te bewaken.
Ze vertelden de hogepriesters wat er gebeurd was en werden omgekocht om het verhaal te veranderen. Hun
werd verteld te zeggen dat het de discipelen waren die gekomen waren en het lichaam tijdens de nacht
gestolen hadden.
De macht van Christus’ opstanding werd aangetoond met onmiskenbaar bewijs. Tijdens de opstanding van
Christus, werden gelovigen opgewekt uit de dood. Ze gingen Jeruzalem binnen en getuigden van de realiteit
van Jezus’ opstanding en van het evangelie (Matt.27:52).
De hemelvaart (Matt.28:18-20)
Wanneer een persoon een lange reis maakt of op zijn sterfbed ligt, klinken de laatste woorden door in de oren
van degene die achterblijven. Enige laatste woorden van Christus op aarde waren onuitwisbaar ingebakken in
de gedachten van Zijn discipelen. Enige van Zijn laatste instructies zijn bekend als de grote opdracht of het
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De opstanding (Matt.28:1-17)
Na de Sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf. Er was een grote aardbeving en een
engel van de Heer wentelde de steen weg die het graf bedekte. De steen was niet verwijderd zodat Jezus uit
het graf kon, maar zodat anderen erin konden en zien dat Hij weg was. De engel van de Heer vertelde de
vrouwen om niet bevreesd te zijn, te gaan kijken en te zien dat Jezus was opgestaan. De engel dan vertelde hun
om te gaan en de discipelen te vertellen wat er gebeurd was.
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Matteüs schreef zijn evangelie om te laten zien dat Jezus Israëls langverwachte Koning en Messias was. Hij
begon zijn boek door het fundament te leggen, dat Christus de vervulling van de messiaanse profetie was. In de
hoofdstukken 21-23 wordt Jezus gepresenteerd en verworpen als de Messias. In hoofdstuk 26 richt Matteüs
zich op de verwerping van Jezus als Messias. De religieuze leiders verwierpen Jezus als de Messias, de natie
verwierp Hem als hun Koning en de discipelen verlieten Hem zelfs. In Mat.27:26-55 zien we het hoogtepunt van
Gods toorn die uitgegoten werd op Zijn Zoon voor de zonden van de wereld. In dat hoofdstuk vonden drie
belangrijke gebeurtenissen plaats. Jezus werd bespot; Jezus werd gekruisigd; en Jezus stierf. In de les van
vandaag wordt Jezus begraven en zal Hij opstaan uit de dood, waarmee Zijn macht over de dood bewijst. In de
laatste momenten voordat Jezus de aarde verlaat en terugkeert naar de hemel, zal Hij nog een laatste opdracht
aan Zijn discipelen geven. Deze opdracht is om de hele wereld in te gaan, het evangelie met iedereen te delen
en de gelovigen tot navolgers te maken. Dit Schriftgedeelte is gekend als de grote opdracht of het
zendingsbevel.

zendingsbevel. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.” Jezus’
tijd van lijden was nu voorbij. Het moment waarop Hij verheven zou worden in de hemel was bijna
aangebroken. Hij had absolute soevereiniteit over alles in de hemel en op de aarde. Gebaseerd op die autoriteit
stuurde Jezus de discipelen uit in de wereld. Hij riep hen op: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn
discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Jezus riep Zijn discipelen op om het evangelie te brengen en de volken
tot discipelen te maken.
Jezus eindigde Zijn opdracht met een laatste bemoediging. Hij zei: “Ik ben met u al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.” De discipelen hadden niets te vrezen, want Jezus, de almachtige Verlosser, was met
hen.
De volgelingen van Jezus zagen de macht in Zijn leven, dood, opstanding en hemelvaart. Hun werden
instructies gegeven voordat Jezus de aarde verliet om terug te keren naar Zijn Vader in de hemel. De
toepassing van Christus’ opdracht is net zo relevant voor gelovigen vandaag. Jezus zei: “Gaat dan henen, maakt
al de volken tot mijn discipelen en doopt hen… en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Discipelen
van Christus worden opgeroepen om het goede nieuws van Christus’ dood en opstanding te delen met het
verlorene van deze wereld. Ze moeten niet alleen evangeliseren onder de verlorenen, maar ook discipelen van
hen maken. Hoewel deze opdracht gepaard kan gaan met vele beproevingen en vervolgingen, worden de
gelovigen eraan herinnerd dat Jezus met Zijn kinderen zal zijn, zelfs tot aan de voleinding der wereld.

Gezag; persoonlijk overwicht; gezag waarmee men iets geldend kan maken.
In iemand of iets aanwezig.
Duidelijk waarneembaar, onloochenbaar.
Niet uit te wissen.
Het werkelijk zijn van iets; iets dat werkelijkheid is, dat in feite bestaat.
Van betekenis.
Het geheel ten einde brengen, voltooien.
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Autoriteit
Ingebakken
Onmiskenbaar
Onuitwisbaar
Realiteit
Relevant
Voleinding
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
In de vorige les hebben we geleerd dat Jezus gekruisigd werd aan het kruis alsof Hij een misdadiger was, ook al
had Hij niets misdaan. Het volk Israël hield niet van Zijn boodschap over verlossing en berouw en ze
behandelden Hem alsof Hij de meest slechte persoon was die ooit geleefd had. Het volk Israël zag niet in dat
God dit gepland had voordat de aarde gemaakt werd, dat Jezus moest sterven en begraven worden en dat Hij
weer zou opstaan. Gods plan was niet om Jezus in het graf te houden. Vandaag leren we hoe Christus de dood
overwon en verzoening bracht voor de zonde van de mens door Zijn glansrijke opstanding.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wanneer keerden de vrouwen terug naar het graf van Jezus?
Matt. 28:1 zegt: “De sabbat was voorbij; tegen de ochtend van de eerste dag van de week gingen
Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken.” Deze twee vrouwen, die bij Jezus en Zijn
discipelen waren toen ze van plaats naar plaats gingen om te dienen en te prediken, kwamen bij het
graf waar Jezus was gelegd, zodat ze Zijn lichaam konden zalven met waardevolle zalf. Dit was een
gebruikelijke gewoonte in die dagen. De reden waarom de Bijbel zegt dat het na de Sabbat was, is
omdat op zaterdag, wanneer het de Sabbat was, het niemand toegestaan was om te werken. De
meeste mensen moesten thuis blijven totdat de Sabbat voorbij was. Op zondagmorgen kwamen ze bij
het graf, omdat de Sabbat voorbij was en het toegestaan was om naar het graf te gaan.
 Welke andere gebeurtenissen vonden er plaats toen de vrouwen naar het graf gingen?
Matt.28:2 zegt: “Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer daalde af van de
hemel. Hij ging naar het graf toe, rolde de steen weg en ging erop zitten.” Een erg belangrijke
gebeurtenis vond plaats toen een engel van God kwam en de steen wegrolde die het graf bedekte
waarin Jezus gelegen had. Terwijl de vrouwen naar het graf gingen, voelden ze een aardbeving en
wisten ze dat er iets belangrijks gebeurd was. De bewakers die bij het graf geplaatst waren, beefden
van angst toen ze de engel zagen: “De bewakers beefden van angst en werden lijkbleek” (Matt.28:4).
De bewakers zagen deze verschijning als “een bliksemflits en zijn kleren waren wit als sneeuw”
(Matt.28:3). De engel was gekomen en had iets verbazingwekkends gedaan, maar hij had ook iets
fantastisch aan de vrouwen, die naar het graf kwamen, te vertellen.
 Wat vertelde de engel van God aan de vrouwen?
De engel zei in Matt.28:5-6: “Wees niet bang. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is hier niet,
want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft
gelegen.” De engel vertelde de vrouwen dat Jezus niet langer dood was. Jezus was opgestaan uit de
dood, net zoals Hij beloofd had. Ze moesten niet langer schrik hebben van de engel, omdat hij hun het
goede nieuws kwam brengen. Jezus leeft! Wat een fantastische boodschap is dat voor ons kwam om
bekend te maken aan een verloren wereld die niet begrijpt hoe belangrijk het was voor Jezus om op te
staan uit de dood. De engel ging verder in Matt.28:7: “Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: Hij is uit de
dood opgewekt en gaat nu vóór jullie uit naar Galilea; daar zullen jullie hem zien. Dat is wat ik u te
zeggen had.” De engel vertelde hun om te gaan en de discipelen te vertellen dat Jezus nu levend was.
Ze moesten niet dralen, maar snel gaan. De engel vertelde ook dat ze Jezus in Galilea zouden zien. Zo
gingen de vrouwen lopen en de discipelen het goede nieuws vertellen.
 Hoe reageerden de vrouwen op de mededeling van de engel?
Matt.28:8 zegt: “Zij verlieten snel het graf, bang en tegelijk vol vreugde, en ze liepen vlug door om het
nieuws over te brengen aan zijn leerlingen.” De vrouwen deden precies wat de engel vroeg om te doen.
Ze gingen met spoed om de discipelen te vertellen dat Jezus was opgestaan uit de dood, net zoals Hij
beloofd had. Ze renden naar de discipelen met grote vreugde.
 Wie kwamen ze tegen terwijl ze naar de discipelen gingen?
Matt.28:9-10 zegt: “Ze liepen vlug door om het nieuws over te brengen aan zijn leerlingen. Toen kwam
Jezus de vrouwen tegemoet en hij groette hen. Zij gingen naar hem toe, vielen voor hem op de knieën
en pakten zijn voeten vast. Hij zei: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea
moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.’” Jezus ontmoette deze vrouwen terwijl ze naar de discipelen
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Matteüs 28:1-10.

liepen. Toen ze Jezus zagen, begroette Hij hen. Ze aanbaden Hem, want ze wisten dat Hij werkelijk
opgestaan was. Door het zien van Jezus hadden ze absoluut geen twijfels. Jezus vertelde hun ook
dezelfde boodschap als de engel hun gegeven had: – “Ga mijn broeders het goede nieuws vertellen.”
En ze gingen doen wat Jezus gevraagd had.
SAMENVATTING
Toen Jezus opstond uit de dood, voelden de vrouwen, die kwamen om Jezus lichaam te zalven, een aardbeving.
De aardbeving gebeurde toen de engel kwam om de steen van het graf weg te rollen van de ingang van het
graf. Toen de Romeinse soldaten de engel zagen, werden ze bevreesd. De engel vertelde de vrouwen om te
gaan en de discipelen te vertellen dat Jezus leefde. Jezus was opgestaan uit de dood, net zoals Hij beloofd had.
Terwijl ze naar de discipelen gingen om hun het goede nieuws te vertellen, ontmoetten ze Jezus en aanbaden
hem. Jezus vertelde hun ook om naar de discipelen te gaan.
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Ben jij verheugd dat Jezus uit de dood is opgestaan? Jezus leeft nu en Hij is in de hemel. Hij is de opgestane
Heer die de prijs betaalde voor onze zonden. Laten we zijn zoals de vrouwen in de les die Jezus gingen
aanbidden. Deze vrouwen waren zo blij dat Jezus leefde en dat ze wisten dat het de Heer was. Weet jij dat
Jezus de Heer is?

CRÈCHELES
Het was nog vroeg in de morgen. Het begon nog maar een heel klein beetje licht te worden. De soldaten
stonden op wacht bij het graf. Ze moesten oppassen dat er niets mee gebeurde. Het graf moest dicht blijven.
En niemand mocht erbij komen. Maar ze stonden hier al voor de derde dag en er was nog niets gebeurd. Er
was ook nog niemand gekomen.
Maar op die stille morgen kwam er toch iemand! En die konden de soldaten niet tegenhouden. Het was een
engel. Die kwam ineens uit de hemel. Zijn kleed was wit als sneeuw. En toen zijn voeten op de grond kwamen
begon de aarde te beven. De soldaten schrokken zich bijna dood. Ze zagen nog dat de engel naar het graf ging
en dat hij de zware steens wegrolde. Toen vluchtten ze, zo hard als ze konden! En de engel was alleen bij het
graf.

Toen kwamen er vrouwen aan. Ze waren zo bedroefd want ze dachten dat de Here Jezus nog dood was. En nu
hadden ze kruiden gekocht, nog meer kruiden die zo heerlijk roken. Die wilden ze bij het lichaam van Jezus
leggen. Maar toen ze in die mooie tuin kwamen dachten ze aan de steen die voor het graf was gerold. Maar
opeens stonden ze stil en hun ogen werden groot van schrik! Want de steen was weggerold! Hoe kwam dat?
Wie was dat geweest?
Een van de vrouwen, Maria, liep hard terug. Ze wilde het onmiddellijk aan de discipelen gaan vertellen. Even
later stond Maria terug bij het graf. Zij weende. Want zij wist nog niet dat de Here Jezus was opgestaan.
Maria dacht nog dat het lichaam van Jezus weggenomen was en ergens anders was neergelegd. En nu was zij
weer naar het graf gegaan om het te zoeken. Maar hoe zou zij het ooit kunnen vinden? Zij wist geen raad van
verdriet. Zij stond bij het graf een weende maar. Zij bukte zich en keek door het donkere gat naar binnen.
Toen zag zij twee mannen zitten met witte kleren aan. Het waren twee engelen maar dat wist Maria niet. De
engelen vroegen: “Vrouw, waarom huil je?” En Maria snikte “Omdat ze mijn Here hebben weggenomen en ik
weet niet waarheen!” Toen keerde ze zich om en zag nog een andere man staan. Het was de Here Jezus zelf,
maar dat wist Maria niet. Zij kon Hem niet zien door haar tranen.

Maar de Here Jezus zei vriendelijk: “Houd mij niet vast want Ik kan hier niet altijd blijven. Ik zal weer naar Mijn
Vader in de hemel gaan. Ga naar Mijn discipelen en zeg hun dat!” En toen was de Here Jezus ineens weer weg.
Maar Maria was nu niet verdrietig meer. Zij had toch haar lieve Meester weer! Zij liep gauw naar de discipelen
en riep: “Ik heb de Here Jezus gezien!” En zij vertelde alles wat de Here Jezus gezegd had. Jezus was niet meer
dood, Hij leefde terug!
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De Here Jezus vroeg: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” En ze weende: “Och meneer, hebt U Hem
weggedragen? Zeg mij dan waar U hem gelegd hebt.” De Here Jezus zei: “Maria!” En ineens hoorde Maria dat
het de stem van de Here Jezus was! Zij sprong naar Hem toe! “Meester! Lieve Meester!” riep zei. En zij wilde
Hem grijpen en heel stevig vasthouden dat Hij nooit meer weg zou gaan.
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En op die stille vroege morgen is de Here Jezus weer levend geworden en uit het donkere graf gegaan! Hij is
opgestaan uit de dood? De dood kon Hem niet vasthouden omdat Hij de Zoon van God was. Nu was Zijn straf
helemaal voorbij en nooit zou Hij meer pijn hebben of verdriet. De engel was Zijn knecht die God Hem had
gestuurd. En al de andere engelen waren ook Zijn knechten. Hij was de Koning van hemel en aarde!

MEMORIEVERS
Matt.28:6

Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar
de plaats waar hij heeft gelegen.

Weten de kinderen nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers les 1)? Geef elk kind een verknipt
vers. Dit kan per woord of per gedeelten van het vers. Laat hen proberen het vers in de juiste volgorde te
leggen. Geef hier een paar minuten voor en laat de kinderen dan hun vers voorlezen. Geef aan of het correct is
of niet, zo niet laat de kinderen het nog eens proberen.
Gebruik voor jongere kinderen het flanelbord of een afbeelding van het lege graf met de engel en de vrouwen
om het vers visueel te maken.

Reacties na de opstanding
Vraag de kinderen hoe de reacties van de hogepriesters, de wachters, de vrouwen en de discipelen waren in
het Schriftgedeelte van Matteüs 28. Welke reacties waren de beste en welke de slechtste? Vraag hun welk
voorbeeld we moeten volgen en waarom. Leg uit dat ieder van hen de feiten van de opstanding wist, zoals wij
die nu ook weten, maar dat iedereen verschillend reageerde. Leg uit dat jouw gebed en verlangen voor hen is
dat ze mogen lijken op de vrouwen en de discipelen die God vreesden, zich verheugden in Hem, Hem aanbaden
en hun leven gaven in het gehoorzamen van Hem.
Ga en maak discipelen
Vandaag hebben de kinderen geleerd over de Grote Opdracht, het zendingsbevel. Leg uit dat wij opgedragen
worden om te gaan en discipelen (volgelingen) te maken van alle volken. Hoe doen we dat? Door mensen te
laten zien hoe ze Jezus moeten volgen en Hem Koning maken van hun leven. Wij moeten gaan – of dat nu naar
de buren is of naar een ander land – en discipelen maken. Het is geen keuze, maar een opdracht voor iedereen
die christen is. God heeft ons alles gegeven wat we kunnen gebruiken om de grote opdracht te volbrengen.
Vraag de kinderen wat voor specifieke dingen zij kunnen doen om Christus met anderen te delen.
Het graf
Wikkel een pop in verband en plaats haar in een (schoenen)doos. Maak de doos dicht en sluit haar af met
verpakkingstape. Plaats een wacht door deze op de doos te tekenen of door (papieren) poppetjes erop te
plakken. Dat kan helpen om het voor de kinderen visueel te maken wat de priesters en de Farizeeën deden
toen ze het “graf beveiligden door de steen te verzegelen en er wachters bij te plaatsen.” (Matt.27:66).
Benadruk dat het onmogelijk is voor de pop om eruit te geraken zonder een wonderbaarlijke vertoning van
goddelijke macht.
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Nog steeds zondaar
Leg een stuk zeil op de vloer. Zet hierop een kleine emmer met water en doe hier een aantal druppels zwarte
voedingskleurstof in. Roer die door het water tot het goed zwart is. Doe dan een goedkope pop of een andere
figuur in het water. Vertel de kinderen dat het zwarte water zonde voorstelt. Wij zijn zoals de pop in het water
en het loon van de zonde is de dood (Rom.6:23). Elke zonde is een eeuwigheid in de hel waard. Er is meer nodig
dan alleen iemand die voor ons sterft. Er is iemand nodig die goed en groot genoeg is zodat hij kan betalen
voor de zonden van vele mensen. Jezus stierf voor zonden (Rom.5:8). Hij bewees dat Hij goed en groot genoeg
was om voor al onze zonden te betalen door te sterven en weer op te staan. Lees 1 Kor.15:17. Als Hij niet
opstond uit de dood, zouden we nog steeds in onze zonden zijn, net als de pop in het zwarte water.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
De steen weggerold
Geef elk kind een papieren bord en laat hen de onderkant van het bord bruin kleuren of verven en de
bovenkant zwart (of beplak met crêpepapier). Knip het bord doormidden en plak of niet de twee helften langs
de ronde kant aaneen met de zwarte kant naar binnen. Het zou moeten kunnen staan. Knip een ‘deur’ uit en
plak een engel ‘in het graf’ (dit kan een plaatje zijn of een zelf getekende engel). Maak van bruin papier een
steen door dat te verkreukelen. Gebruik schilderstape om hem vast te maken. De kinderen kunnen de steen
voor de ingang wegrollen van het graf en zien dat Jezus’ lichaam niet meer daar is, maar dat er een engel is om
te zeggen dat Hij is opgestaan!

Verkondig het goede nieuws
Geef elk kind een vierkant vel papier en laat hen aan een hoek een ronding afknippen. Laat hen een kant van
het vel versieren met vetkrijtjes of stiften en stickers en schrijf “Christus is opgestaan” op het vel. Vouw het
papier zodat dat het een megafoon wordt en plak het vast met plakband zodat het aaneen blijft.
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Kaart: de opgestane Heer
Geef elk kind een kopie van de afbeelding ‘De Heer is waarlijk
opgestaan.’ Kleur de tekening in. Knip langs de dikke zwarte lijnen langs
de steen en graf. Vouw op de stippellijnen (zie ook voorbeeld). Knip de
plaat rondom uit en plak hem op een lege kaart. Zorg ervoor dat er geen
lijm aan de steen, het graf of de verbindingsstroken komt! Plak hem in
het midden van de kaart.
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Het goede nieuws
Geef elk kind een groot vel wit papier. Laat hen dat doormidden vouwen; vraag hun hier een krant van te
maken door het goede nieuws van Jezus’ opstanding te vermelden. Koppen en plaatjes zijn voldoende;
kriebellijnen kunnen artikelen zijn. Oudere kinderen kunnen proberen om een kort artikel te schrijven of een
stuk uit de Bijbel over te schrijven op hun nieuwsblad. Moedig de kinderen aan om hun krant mee naar huis te
nemen en haar verder aan te vullen met plaatjes en nieuws over Jezus.

9

PAASLES 4  JEZUS STAAT OP UIT DE DOOD

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN

KNUTSELACTIVITEITJES
Het goede nieuws
Vertel de kinderen dat je goed nieuws met hen gaat delen. Speel het telefoonspelletje door “Jezus Christus is
opgestaan” in een kind zijn oor te fluisteren. Laat hem dit doorfluisteren totdat het laatste kind het goede
nieuws te horen krijgt. Laat die het met gewone stem zeggen. Leg uit dat ze vandaag zullen leren over het
goede nieuws van Jezus’ opstanding en hoe Jezus ons de opdracht gaf om het goede nieuws te verspreiden.
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In het graf, buiten het graf
Trek een lange lijn met garen of schilderstape op de vloer. Laat de kinderen in een rij langs de lijn staan met het
gezicht naar de leider. De rechterkant van de lijn is ‘in het graf’ en de linkerkant is ‘buiten het graf’. De leider
roept, “buiten het graf” of “in het graf.” Bij het horen van de opdracht, springen de kinderen van de ene kant
naar de andere kant van de lijn. Wanneer kinderen in de verkeerde richting springen of niet naar de andere
kant springen, zijn ze uit het spel. De laatste speler wint het spel. De leider zal proberen om de spelers te
misleiden door te wijzen naar de ene kant wanneer hij roept om naar de andere kant te springen of door
dezelfde kant te herhalen en/of de snelheid te veranderen.
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Het lege graf
Beeld het verhaal van de opstanding uit. Maak (met de kinderen) op een groot vel (behang)papier een
schildering van het graf. Verkleed een aantal kinderen als karakters van het Bijbelverhaal en laat hen het
verhaal uitbeelden voor de muurschildering terwijl de les gegeven wordt.
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JEZUS STAAT OP UIT DE DOOD
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 28

MEMORIEVERS
Matt.28:6

Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had.
Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Matt.28:1 zegt dat _____________________ naar het graf gingen kijken.

 De kleren van de engel waren _______________.
BLAUW ALS DE LUCHT

GROEN ALS GRAS

WIT ALS SNEEUW

BRUIN ALS MODDER

 Toen de bewakers de engel zagen, beefden zij van ____________ en
werden _______________ (Matt.28:4).

 Vers 8 zegt dat Maria en Maria __________ weggingen van het graf.
MET DROEFHEID EN ZORGEN

MET VOEDSEL

BANG EN MET VREUGDE

MET TRANEN EN OLIE

 Wie verscheen aan Maria toen ze het nieuws ging vertellen aan de
discipelen? _______________________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 In Matt.28:6 zegt de engel: “Jezus is niet hier, Hij is ________________.”
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 Matt.28:2 zegt dat er een zware ___________________ was.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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