HET LEVEN VAN JEZUS LES 26  DE OPSTANDING VAN JEZUS
CHRISTUS
MATTHEÜS 28

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun vrienden en familie vertellen over de opstanding van Jezus.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De gebeurtenissen nadat Jezus opstond uit de dood te benoemen.
De verschillende reacties op de opstanding na te gaan.
Het belang van de opstanding te verklaren.
De grote opdracht die Jezus gaf te beschrijven.

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt
hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij
zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”





Zing lofliederen voor de verrezen Redder.
Gehoorzaam Jezus als Redder en Heer.
Vertel de mensen over de dood en opstanding van Jezus.
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
Na de kruisiging vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus naar het lichaam van Jezus. Jozef en Nicodemus
(Joh.19:39) bereidden Zijn lichaam voor en legden het in het ongebruikte graf. Jozef was een lid van het
Sanhedrin, het hoogste gerechtshof van Israël. Er waren 71 leden, met daarbij de hogepriester aan het hoofd.
Jozef was een van de religieuze leiders die een discipel van Jezus was geworden. Nicodemus was een Farizeeër.
Hij was in het geheim tot Jezus genaderd om met Hem te spreken over verlossing. Jezus legde hem uit dat Hij
wedergeboren moest worden, niet uit water maar uit de Geest. De Bijbel geeft ook aan dat Nicodemus tot
geloof kwam in Christus.
Dat Jezus in een ongebruikt graf werd gelegd was een vervulling van de profetie in Jesaja 53:9, waarin staat
geschreven: “En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.” Maria Magdalena en Maria, de
moeder van Jezus, stonden bij het graf en keken toe bij Jezus’ begrafenis. Jozef van Arimathea rolde de steen
tegen de opening en ging toen weg.

Toen de vrouwen bij het graf aankwamen, zagen ze de engel zitten op de steen. De engel van de Heer zei de
vrouwen dat ze niet bang moesten zijn en observeren dat Jezus verrezen was. De steen was niet weggerold,
zodat Jezus uit het graf kon komen, maar zodat anderen konden zien dat Hij werkelijk verdwenen was. De
engel zei toen tegen de vrouwen dat ze de discipelen moesten gaan vertellen wat er was gebeurd. Met dit
nieuws in gedachten haastten de vrouwen zich naar de discipelen. Ze waren vol vrees en blijdschap omwille
van het nieuws dat ze net hadden vernomen.
De kracht van Jezus’ opstanding werd met onmiskenbaar bewijs aangetoond. Tijdens de opstanding van
Christus gingen de gelovigen die na de dood van Jezus uit de doden waren opgewekt, naar Jeruzalem om te
getuigen van de werkelijkheid van Jezus’ opstanding en het evangelie (Mattheüs 27:52-53).
Jezus verschijnt aan de vrouwen (Matt.28:9-10)
Terwijl de vrouwen haastig op weg waren naar de discipelen om hun het goede nieuws te vertellen, verscheen
Jezus onderweg aan hen. Hij groette hun hartelijk en gemoedelijk. De vrouwen herkenden Hem en aanbaden
Hem aan Zijn voeten. De werkelijkheid van de opstanding van hun Redder had hun geraakt en er was niets
anders dat ze konden doen. Jezus herhaalde opnieuw de boodschap van de engel dat ze de discipelen moesten
zeggen dat ze naar Galilea moesten gaan en dat Hij hun daar zou ontmoeten.
Deze gebeurtenissen zijn niet enkel verbazingwekkend maar zijn ook belangrijke bewijzen voor andere feiten.
Het is belangrijk dat Gods Woord waar is. Al de woorden van Jezus werden volbracht zoals Hij had voorzegd.
Het laat ook zien dat Jezus werkelijk de Zoon van God is en de macht heeft over zowel leven als dood. De
opstanding is het bewijs dat er een toekomstig oordeel voor ongelovigen op komst is, maar dat gelovigen een
eeuwigheid bij Hem zullen mogen vertoeven.
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Jezus is verrezen (Mattheüs 28:1-8)
Vroeg op de zondagochtend, na de sabbat, gingen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf om
specerijen te brengen voor Jezus’ begrafenis. Toen ze het graf naderden was er een grote aardbeving en daalde
er een engel van de Heer neer uit de hemel. Hij rolde de steen voor het graf weg en ging er op zitten. Het beeld
van deze engel moet spectaculair zijn geweest. Hij wordt beschreven met een gedaante als een bliksem en met
kleding wit als sneeuw. Met dit beeld voor ogen beefden de wachters van angst en werden als dode mensen.
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De overpriesters en Farizeeën wilden er zeker van zijn dat Jezus’ discipelen Zijn opstanding niet zouden
nabootsen en dus verzegelden ze het graf met de toestemming van Pilatus. Er werden Romeinse wachters
geplaatst aan het graf om te voorkomen dat de discipelen het lichaam zouden komen stelen. Al wat menselijk
mogelijk was om de opstanding te voorkomen werd in acht genomen. Maar in de plaats van te voorkomen dat
Jezus’ lichaam werd gestolen, gaf het enkel een nog groter getuigenis van de opstanding van Jezus Christus.

De omkoping van de soldaten (Mattheüs 28:11-15)
Net als de vrouw zich haastten om de discipelen te vertellen over de opstanding van Jezus, haastten enkele
soldaten zich ook naar de overpriesters om hun te vertellen wat hun overkomen was. Deze soldaten, die
mogelijk met zijn twaalf waren, waren daar geplaatst onder het bevel van Pilatus en konden gedood worden,
omdat ze gefaald hadden in hun opdracht. De soldaten vertelden de overpriesters wat er gebeurd was. Al deze
gebeurtenissen waren onmiskenbare bewijzen van een groep Romeinse soldaten, maar in de plaats van Jezus
Christus te geloven, kochten de overpriesters de soldaten om en lieten ze hun getuigenis vervalsen. Ze kregen
de opdracht te zeggen dat de discipelen ’s nachts waren gekomen om het lichaam te stelen. Het is zeer
waarschijnlijk dat de soldaten eveneens geëxecuteerd zouden worden als Pilatus dit nieuws te horen zou
krijgen. Maar de overpriesters verzekerden hun dat, wanneer dit zou gebeuren, ze hem zouden overhalen en
hun levens zouden beschermen. De soldaten gingen verder en handelden zoals overeengekomen. Het nieuws
dat Jezus’ lichaam gestolen was verspreidde zich door de soldaten onder de Joden over heel het land.

Jezus geeft de grote opdracht (Mattheüs 28:16-20)
Na het nieuws te hebben gehoord volgden de discipelen de instructies van Jezus en gingen naar Galilea, naar
de berg waar ze naar toe werden gestuurd. Voor deze laatste opdracht van Jezus had Hij nog op verschillende
tijdstippen gesproken met de discipelen. Thomas had de Heer gezien (Joh.20:26) en na een enorme visvangst
hadden de discipelen Jezus herkend. Zelfs na het zien van Jezus twijfelden sommigen nog steeds (Matt. 28:1718a), terwijl anderen Hem aanbaden.

Gebaseerd op dit gezag stuurde Jezus de discipelen in de wereld. Hij zei hun: “Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen” (Matt.28:19). Jezus riep Zijn discipelen op om te evangeliseren, ongelovigen
over de heel de wereld tot Christus te brengen en dan degenen die geloven tot discipelen te maken.
Jezus eindigde de groet opdracht met een laatste bemoediging: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding
van de wereld” (28:20). Ze hadden niets te vrezen, want Jezus de Almachtige Verlosser was met hun. Uit
zichzelf zouden ze geen kracht kunnen putten om deze opdracht te vervullen, maar met Hem aan hun zijde
hadden ze niets te vrezen. De belofte van kracht is voor de gelovige aanwezig tot de komst van Jezus om Zijn
aards Koninkrijk te oordelen en te regeren.
Samenvatting
Nadat Jezus was begraven zag het ernaar uit dat de discipelen zonder hoop waren achtergebleven. Ze hadden
Zijn beloften gehoord, maar niet geloofd. ’s Zondags, vroeg in de ochtend, gingen de Maria’s naar het graf om
Zijn lichaam te zalven. Toen ze aankwamen was er een aardbeving en daalde er een engel vanuit de hemel neer
om het graf te openen. De soldaten die het graf bewaakten waren zeer bevreesd en als dode mensen. De engel
zei de vrouwen niet te vrezen, maar zien hoe Jezus was opgestaan uit de doden zoals Hij had gezegd. Hij gaf
hen de opdracht om terug te gaan en de discipelen te vertellen dat ze naar Galilea moesten gaan om Hem daar
te ontmoeten. Ze volgden de instructies van Jezus en ontmoetten elkaar op de berg. Jezus zei hun dat Hem alle
macht gegeven was en dat ze de wereld in moesten gaan en het goede nieuws met iedereen moesten delen. Ze
moesten ook degenen die geloofden dopen en onderwijzen. Voordat Hij vertrok moedigde Jezus hen nog aan
door te zeggen dat Hij met hun zou zijn tot het einde der tijden.
Toepassing
Wanneer iemand voor een lange tijd op reis vertrekt zijn de laatste woorden van deze persoon vaak de
woorden die blijven nazinderen in de oren van degenen die achterblijven. De laatste momenten van Christus
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Voor ook maar enige opdracht te geven, stelde Jezus: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”
(Matt.28:18). Jezus’ lijdenstijd was nu voorbij. Hij had Zich volledig onderworpen aan Gods wil en stond op punt
verheerlijkt te worden in de hemel. Hij had de absolute soevereiniteit over alles in de hemel en op de aarde. Hij
had de macht om de discipelen uit te sturen en toe te rusten wanneer ze uitgingen om het Evangelie te
verkondigen.
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Ook al wisten de religieuze leiders over de beweringen die Jezus had gemaakt over Zijn verrijzenis uit de doden
op de derde dag, toch wilden ze het niet geloven. Hoewel ze het nieuws uit eerste hand hadden vernomen van
onpartijdige soldaten, ze wilden het niet geloven. Geen enkel wonder, zelfs niet de opstanding van Jezus,
bracht deze religieuze leiders tot berouw en geloof in Jezus Christus.

op aarde waren ongetwijfeld gekerfd in de geheugens van de discipelen. Hij instrueerde de gelovigen om uit te
gaan, te dopen en te onderwijzen. Christenen moeten niet wachten tot de wereld tot hen komt, maar moeten
eerder de wereld in gaan, het Evangelie brengen en discipelen maken.
De volgelingen van Jezus zagen Zijn macht in Zijn leven, dood, opstanding en hemelvaart. Ze kregen nog een
laatste instructie, voordat Jezus de aarde verliet en terugkeerde naar Zijn Vader in de hemel. De toepassing van
het gebod van Christus is nog steeds even relevant voor de gelovigen de dag van vandaag. Jezus zei: “…Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend … hun lerend alles wat Ik u geboden heb… " Discipelen van Christus
worden opgeroepen om het goed nieuws van Christus’ dood en opstanding met de verloren wereld te delen.
Ze moeten niet enkel tot de verlorenen evangeliseren, maar hen ook tot discipelen maken. Hoewel dit gebod
met veel verzoekingen en vervolgingen gepaard gaat, worden gelovigen eraan herinnerd dat God met Zijn
kinderen zal zijn tot het einde der tijden. De opstanding is de hoeksteen van het Evangelie. Het is het
fundament waarop het geloof van de gelovigen is gebouwd.

MOEILIJKE WOORDEN
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Gezellig zonder deftige omgangsvormen.
Vol warme genegenheid.
Nawerken, nog effect hebben in afgezwakte vorm.
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Gemoedelijk
Hartelijk
Nazinderen

BIJBELLES
INLEIDING
In de vorige les leerden we dat Jezus gekruisigd werd aan het kruis alsof Hij een crimineel was, hoewel Hij niets
verkeerd gedaan had. Het volk van Israël hield niet van Zijn boodschap van verlossing en berouw tonen en
behandelde Hem alsof Hij de meest slechte mens was die ooit geleefd had. Het volk van Israël realiseerde zich
niet dat God voor de grondlegging van de wereld dit gepland had, dat Jezus gedood zou worden, begraven en
dat Hij weer zou opstaan. Gods plan was niet om Jezus in het graf te laten. Vandaag zullen we leren hoe
Christus de dood overwon en verzoening bracht voor de mens zijn zonde doorheen Zijn glorieuze opstanding.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wanneer keerden de vrouwen naar Jezus’ graf terug?
Mattheüs 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 Jezus en Zijn
discipelen begeleid hadden toen ze van plaats naar plaats gingen om te dienen en te prediken,
kwamen bij het graf waar Jezus gelegd was, zodat zij Zijn lichaam konden zalven met kostbare balsem.
Dit was een gewoon gebruik in die dag. De reden dat de Bijbel zegt dat het na de Sabbat gebeurde, is
omdat op zaterdag, wanneer het Sabbat was, niemand enig werk mocht doen. De meesten moesten
thuis blijven totdat de Sabbat voorbij was. Op zondagmorgen kwamen ze bij het graf, omdat de
Sabbat voorbij was en ze naar het graf mochten gaan.
 Welke andere dingen gebeurden er, toen de vrouwen naar het graf gingen?
Mattheüs 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 heel belangrijke
gebeurtenis vond er plaats, toen een engel van God kwam en de steen wegrolde die het graf bedekte
waar Jezus in gelegd was. Toen de vrouwen bij het graf kwamen, voelden ze een grote aardbeving en
wisten dat er iets bijzonders gebeurd was. De wachters die bij het graf geplaatst waren, werden zeer
geschokt om de engel te zien, omdat Mattheüs 28:4 zegt, “De bewakers beefden van angst en werden
lijkbleek.” De bewakers zagen zijn verschijning die was als “een bliksemflits en zijn kleren waren wit als
sneeuw” (Matt.28:3). De engel was gekomen en had een verbazingwekkend voorval gedaan, maar hij
had ook iets wonderlijks te vertellen aan de vrouwen die deze dag bij het graf kwamen.
 Wat zei de engel van de Heer aan de vrouwen?
De engel zei in Mattheüs 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 doden, zoals Hij beloofd had dat Hij zou doen. Ze hoefden niet langer bang te zijn van de engel,
omdat hij hen goed nieuws bracht. Jezus leeft! Wat een fantastische boodschap is dit voor ons om een
verloren wereld, die niet begrijpt hoe belangrijk het voor Jezus was om uit de doden op te staan. De
engel vertelt ook nog in Mattheüs 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 hen om te gaan en de discipelen te vertellen dat Jezus nu leefde. Zij moesten
niet treuzelen, maar het hen vlug vertellen. De engel vertelde hen ook dat zij Hem in Galilea zouden
zien. Zo gingen zij lopen en het goede nieuws aan de discipelen vertellen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Jezus is opgestaan (Matt.28:1-8)
 Jezus verschijnt aan de vrouwen (Matt.28:9-10)
 De omkoping van de soldaten (Matt.28:11-15)
 Jezus geeft de grote opdracht (Matt.28:16-20)



Hoe reageerden de vrouwen op de verkondiging van de engel?
Mattheüs 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 zoals de engel hen verteld
had om te doen. Ze gingen haastig naar de discipelen om hen het goede nieuws te vertellen dat Jezus
uit de dood was opgestaan, zoals Hij beloofd had. Ze liepen met grote vreugde naar de discipelen.
Wie kwam de vrouwen tegen toen ze naar de discipelen gingen?
Mattheüs 28:9-10 zegt, “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, toen zij terugliepen naar de discipelen. Toen ze Hem zagen, aanbaden ze Hem, omdat ze
wisten dat Hij uit de doden was opgestaan. Door Hem persoonlijk te zien, hadden ze geen twijfels.
Jezus vertelde hen ook de boodschap dat de engel hen gegeven had, “Vertel het Mijn broeders.” Ook
nu deden ze wat Jezus had gezegd.

SAMENVATTING
Toen Jezus opstond uit de dood, kwamen de vrouwen om Zijn lichaam te zalven met kostbare zalven en
voelden een grote aardbeving. De aardbeving gebeurde, omdat een engel was gekomen om de steen weg te
rollen die voor de ingang van het graf geplaatst was. Toen de Romeinse soldaten de engel zagen, werden ze erg
bang. De engel vertelde de vrouwen om te gaan en de discipelen te vertellen dat Jezus nu leefde. Jezus was nu
opgestaan uit de doden, net zoals Hij beloofd had dat Hij zou doen. Toen ze heengingen om dit aan de
discipelen te vertellen, ontmoetten ze Jezus en aanbaden Hem. Jezus vertelde hen ook om naar de discipelen
te gaan waar Hij hen zou ontmoeten.
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Ben jij blij en verheugd dat Jezus is opgestaan uit de dood? Jezus leeft en Hij is in de hemel. Hij is onze
opgestane Heer, die de prijs van de zonde voor ons heeft betaald. Laat ons net zo zijn als de vrouwen uit de les,
die Jezus aanbaden. Deze vrouwen waren zo verheugd dat Jezus nu leefde en zij wisten dat Hij de Heer was.
Weet jij dat Jezus de Heer is?
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CRÈCHELES
Het was zondagmoren vroeg.
De vrouwen waren op weg naar Jezus’ graf.
Ze hadden heerlijke kruiden bij zich.
Maar waar was de grote zware steen die voor het graf was gerold?
Iemand had hem weggerold!
De vrouwen gingen naar binnen.
Hun hart stond stil van schrik.
“Het lichaam van Jezus is er niet! Het is weg”, riepen ze.
Toen zagen ze een stralende engel.
“Niet bang zijn,” zei de engel. “Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is er niet! God heeft Hem weer levend
gemaakt, net zoals Jezus had gezegd. Ga het maar gauw vertellen aan de discipelen. Zeg dat ze naar de berg in
Galilea moeten gaan.”
Wat een heerlijke dag!
JEZUS WAS OPGESTAAN!
Toen de discipelen het hoorden konden ze hun oren niet geloven.
“Is Jezus echt terug opgestaan? Leeft Hij terug?” zeiden ze.
Zoals hun werd gevraagd, gingen ze allen naar de berg in Galilea om Jezus te ontmoeten.
En ja hoor, daar zagen ze Hem.
Ze waren tegelijkertijd blij als verdrietig.
“Ik ben klaar. Ik heb alles gedaan wat God wilde dat Ik zou doen,” zei Jezus tegen Zijn discipelen.
“Nu moeten jullie iedereen over Mij gaan vertellen. Vertel aan alle mensen dat Ik aan het kruis ben gestorven
voor de zonden van mensen en dat ik terug ben levend geworden. Vertel ze wat Ik jullie verteld heb en als ze
geloven dat Ik hun Redder ben, moet je hun dopen in het water en helpen om goede knechten van God te
worden.”
De discipelen kregen het een beetje warm.
“Dat lukt ons toch nooit,” dachten sommigen.
Jezus wist dat hetgeen Hij vroeg niet gemakkelijk zou zijn.
Daarom gaf Hij hun nog een laatste bemoediging.
Hij zei: “Jullie zullen nooit alleen moeten gaan. Ik zal altijd bij jullie zijn!”
Met de grote Koning Jezus met hun, hadden ze niets meer te vrezen.
Hoe moeilijk het ook mocht worden, ze wisten dat Jezus altijd voor hen zou zorgen.
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Met tranen in hun ogen liepen ze naar Hem toe.
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De vrouwen zetten het op een lopen.

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

‘Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt
hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en
hij zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de
bokken.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 21).
Je kunt dit vers aan de kinderen leren door verschillende dingen uit dit vers uit te beelden. Laat de kinderen
gaan staan en het vers opzeggen, laat hen bij het woord majesteit hun handen voor zich uiteen spreiden, bij
engelen kunnen ze heilige gebaren maken met hun handen door deze tegen elkaar te doen en hun ogen te
sluiten, bij plaatsnemen op de troon kunnen ze terug op hun stoel gaan zitten. Bij alle volken laat je alle
kinderen bijeen staan, de lesgever kan de herder zijn die de groep kinderen in tweeën deelt.
Je kunt natuurlijk je eigen ideeën hier op toe passen of als variatie afbeeldingen gebruiken.

Onmogelijk voor de mens, volbracht door God, versie 1
Neem uiteenlopende voorwerpen mee van verschillend gewichten. Laat de kinderen proberen om deze
verscheidene voorwerpen op te tillen. Sommige zullen gemakkelijk zijn, andere heel moeilijk en andere
waarvan alleen enige kinderen in de mogelijkheid zullen zijn om het op te tillen. Een voorwerp zou te zwaar
moeten zijn voor de kinderen om te verplaatsen. Leg uit dat er vele dingen zijn die we kunnen doen en kunnen
volbrengen en sommige mensen kunnen meer dan andere. Echter, de opstanding was zo immens groot dat het
alleen door God gedaan kon worden. Door Christus te doen laten opstaan uit de dood, getuigde Hij van Zijn
macht, Zijn overwinning over zonde en dood en gaf Hij ons hoop.
Onmogelijk voor de mens, volbracht door God, versie 2
Neem een afbeelding van een man en scheur dit in kleine stukken. Doe de stukken in een plastieken zak. Leg
aan de kinderen uit dat de Joden er naar verlangden om Jezus te vernietigen en werd daarom aan het kruis
gehangen en stierf. Vraag de kinderen of het voor iemand mogelijk zou zijn om zijn hand in de zak te steken en
de afbeelding in zijn geheel en perfect eruit te halen (laat eventueel iemand proberen). Nu, dat is precies wat
God deed. Heb een zelfde afbeelding, die niet verscheurd is, verstopt langs de rand van de zak. Haal deze
afbeelding tevoorschijn, de kinderen zullen verbaasd zijn. Leg uit dat dit alleen maar een illusie is, een truc,
maar dat God werkelijk Jezus uit de dood deed opstaan en Hem een nieuw, verheerlijkt lichaam gaf. Dat is nog
verbazingwekkender!
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Nog altijd in uw zonden
Leg een klein stuk (zeil) kleed op de vloer. Neem een kleine emmer met water en doe hier een aantal druppels
van zwart voedingskleurstof in. Roer dit totdat het water heel zwart is. Doe daarna een goedkope pop of een
actie figuur in het water. Vertel de kinderen dat het zwarte water de zonde voorstelt. Wij zijn als de pop in het
water. Het loon van de zonde is de dood (Rom.6:23). Elke zonde is een oneindige tijd in de hel waardig. Er is
meer nodig dan alleen maar dat er iemand sterft voor de zonden van vele mensen. Jezus stierf voor zonden
(Rom.5:8). Hij bewees dat Hij goed genoeg was en groot genoeg om voor alle zonden te betalen door testerven
en weer op te staan. Lees 1 Kor.15:17. Als Hij niet uit de dood opstond, zouden we nog in onze zonden zijn, net
als de pop in het water.
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IJSBREKERTJES

Opstanding
Laat de kinderen 1 Kor.15:1-19 opzoeken. Vraag hen om dit te lezen en de volgende vragen te beantwoorden:
Wie zag Jezus nadat Hij uit de dood was opgestaan? Waarom is de opstanding belangrijk?
Het lege graf
Speel het verhaal van de opstanding na. Verf meerdere stukken van (behang)papier om een muurschildering
van een graf te maken. Je kunt een stuk polystyreen of piepschuim van 1.5 tot 2.5 meter gebruiken (of
eventueel kopen bij de bouwmarkt), om de vorm van de steen te maken die voor het graf lag. Verkleed een
aantal kinderen als personages en speel het verhaal na als je de les geeft.

Reacties van de opstanding
Vraag de kinderen om in de passage over de opstanding in Mattheüs 28 te kijken. Laat hen de reactie van de
hogepriesters, de wachters, de vrouwen en de discipelen beschrijven. Laat hen de beste evalueren en vertellen
wie de slechtste reactie had. Vraag hen welk voorbeeld ze moeten volgen en waarom.
Ga en maak discipelen
Vertel de kinderen dat ze in de les vandaag hebben geleerd over de “Grote Opdracht.” Leg uit dat we de
opdracht hebben gekregen om te gaan en alle volken tot discipelen te maken. Hoe doen we dat? (Door mensen
te laten zien hoe Jezus te volgen en Hem Koning over hun leven te maken.) we moeten gaan – of dit nu in de
buurt is of in een ander land – en discipelen maken. Het is niet een optie, maar een opdracht aan allen die
Christen zijn. God heeft ons alle gaven gegeven die ons kunnen helpen om de Grote Opdracht uit te voeren.
Vraag de kinderen welke specifieke dinge zij kunnen doen om Christus te verkondigen.

KNUTSELWERKJES
Maken van nieuws
Geef elk kind een groot vel wit papier. Laat hen deze doormidden vouwen; daarna vraag je hen o, een krant te
maken die het goede nieuws verkondigt van Jezus Christus’ opstanding. Krantenkoppen en plaatjes zijn genoeg;
kronkelige lijnen kunnen de artikels zijn. Oudere kinderen kunnen een kort artikel schrijven of Bijbelteksten
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Wat is jouw reactie?
Als je het verslag in Mattheüs 28 leest, is het fascinerend om de verschillende reacties van de mensen op de
gebeurtenis op te merken. De wachters waren doodsbang, de vrouwen waren bevreesd en verheugd, de
overpriesters probeerden het te ontkennen en het te bedekken, enige van de discipelen aanbaden en
sommigen twijfelden. Probeer de kinderen te laten begrijpen dat ieder van deze mensen de feiten van de
opstanding wisten, zoals de kinderen nu ook, maar een ieder verschillend reageerde. Vraag hen naar hun
reactie en wie zij na moeten streven in het verslag van het evangelie. Leg uit dat jou gebed en verlangen voor
hen is dat zij moeten lijken op de vrouwen en de discipelen die God vreesden, zich in Hem verheugden, Hem
aanbaden en hun leven gaven in gehoorzaamheid aan Hem.
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Het graf verpakt
Wikkel een pop in doeken en leg het in een doos. Doe de doos toe en sluit dit af met verpakkingstape. Zet er
een wacht bij, door dit op de doos erbij te tekenen of door papieren figuren erbij te plaatsen of met poppen.
Dit kan de kinderen helpen om dit te visualiseren wat de overpriester en de Farizeeën deden toen “Zij naar de
grafkamer gingen en die beveiligden door de steen te verzegelen en er wachters bij te plaatsen.” (Matt.27:66).
Benadruk dat het voor de pop onmogelijk is om er uit te komen zonder een wonderlijke vertoning van
goddelijke macht.

overschrijven op hun ‘krant’. Moedig de kinderen aan om hun krant mee naar huis te nemen en thuis af te
werken met plaatjes en nieuws over Jezus.
Verspreid het goede nieuws
Geef elk kind een vierkant vel stevig papier. Laat hen de hoeken rond afknippen. Laat hen een kant versieren
met waskrijtjes en stickers en schrijf hierop, “Jezus is opgestaan.” Vouw het vel papier in de vorm van een
megafoon en plak dit met plakband vast.
Graf en opstanding
Geef elk kind een kopie van het blad “Graf en opstanding”. Laat hen de verschillende afbeeldingen kleuren en
daarna uitknippen. Deze mogen ze op een leeg vel papier plakken om hun eigen scène te creëren.

Voortdurend groot boek
Dit is een knutselactiviteit die meerdere weken duurt en gedaan wordt tijdens de lessen over de opstanding
(overleg met andere lesgevers is daarbij wenselijk). Creëer tijdens de lessen over de opstanding, een groot
boek met een nieuwe pagina per dag. Projecteer de kleurplaten op de muur, door een overhead projector te
gebruiken. Trek de afbeelding over op een groot vel papier. Laat de kinderen de afbeeldingen kleuren en
daarna ineen steken als een boek. Gebruik dit grote boek om al de lessen te herhalen op de zondag van Pasen
(of anders tijdens het geven van de laatste les rond de opstanding). (Sommige drukkerijen kunnen ook kopieën
vergrootten.)
Nieuw leven in Christus
Geef elk kind een kopie van de bladen “Nieuw leven in Christus.” Ze kunnen dit persoonlijk, in een kleine groep
of thuis invullen.
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En nu het goede nieuws
Vertel de kinderen dat je hen geweldig nieuws gaat vertellen. Speel een telefoonspel door “Jezus Christus is
opgestaan” in het oor van een kind te fluisteren en daarna fluistert hij dit in een ander kind zijn oor, totdat het
laatste kind het nieuws te horen krijgt in een normale stem. Leg uit dat in de les vandaag we zullen leren over
het goede nieuws van Jezus Christus’ opstanding en hoe Jezus ons de opdracht gaf om het goede nieuws te
verspreiden.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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GRAF EN OPSTANDING
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DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 28

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt,
met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon.
Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden
zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Mattheüs 28:1 zegt dat ______________________________ kwamen

 Mattheüs 28:2 zegt dat er een grote _______________ was.

 BLAUW ALS DE LUCHT

 WIT ALS SNEEUW

 GROEN ALS GRAS

 BRUIN ALS MODDER

 Toen de bewakers de engel zagen, _______________ ze van angst en
werden ze als ______________ mensen (Matt.28:4).
 In Mattheüs 28:6 zei de engel: “Hij (Jezus) is hier niet, want Hij is
_______________, zoals Hij gezegd heeft”.
 Vers 8 zeg dat Maria en Maria het graf verlieten met _______________ .
 SPIJT EN VERDRIET

 WAT VOEDSEL

 VREES EN GROTE BLIJDSCHAP

 EEN KLEINE BROMMER

 Wie verscheen aan Maria en Maria terwijl ze op weg waren naar de
discipelen om hun het grote nieuws te vertellen? ___________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 De kleding van de engel was ___________________________________ .
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om het graf te zien.
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