LES 3  DE MENSENZOON IS OPGESTAAN
LUCAS 23:50-24:53

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om hun vrienden en familie over de opstanding te
vertellen en waarom dit belangrijk is.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De gebeurtenissen rondom de opstanding aan te tonen.
Het belang van de opstanding uit te leggen.
De redenen waarom Christenen op zondag samenkomen op te noemen.
De instructies, die Jezus voor Zijn hemelvaart gaf, te herinneren.

MEMORIEVERS
Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden en op de derde dag uit de dood
opstaan, en in zijn naam zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd dat
ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen worden.

TOEPASSINGEN
Prijs God zoals de discipelen deden na de opstanding.
Vertrouw er op dat Christus’ leven, dood en opstanding ons hoop geeft dat Hij terug zal komen.
Toon berouw en vertel anderen over de vergeving van zonden, dat komt door het tonen van berouw.
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ACHTERGROND

Christus’ lege graf (Lucas 24:1-12)
Mattheüs en Marcus geven elk de trouw van deze vrouwen te kennen, terwijl de mannelijke discipelen Christus
hadden verlaten, dat ze de eerste getuigen werden van de opstanding en de heldinnen van het verhaal zijn. Dit
is een van de vele bewijzen van de objectieve waarheid van de Schrift, dit in contrast tot andere oude
geschriften, die de vrouwen niet in een positief daglicht zouden stellen. Maria van Magdala, Johanna, Salome,
Maria de moeder van Jakobus en andere vrouwen kwamen om de zalving van het lichaam te voltooien voor de
begrafenis (Luc.24:11; cf. Mar.16:1). Zelfs de meest getrouwen verwachtten de opstanding niet. Mattheüs
vermeldt een engel zittende op een steen, Marcus vermeldt een engel die er uit zag als een man in het graf,
Lucas en Johannes vermelden dit beide. De verschillende verslagen geven verschillende details, maar zijn
aanvullend, niet tegenstrijdig. De weggerolde steen was niet om Christus er uit te laten (aangezien de
opgestane Heer doorheen muren kon wandelen). Eerder was het om te laten zien dat Hij al weg was en het een
geweldig getuigenis was van de opstanding. Alle valse theorieën van de opstanding kunnen het lege graf of
andere details gegeven in de evangeliën, niet verklaren. Het samenvoegen van de vier evangeliën geeft het
volgende verslag weer: Er was een aardbeving en de bewakers waren zo bevreesd van de engelen dat ze
werden als dode mannen en wegliepen, alleen om afbetaald te worden door de Joden om te zwijgen. Dezelfde
engelen troosten de bange vrouwen met het grootste nieuws ooit: “Hij is opgestaan!” De engelen herinnerden
de vrouwen er aan dat Jezus hen in Galilea verteld had dat Hij moest lijden en gekruisigd moest worden, maar
op de derde dag zou opstaan. De vrouwen liepen terug naar de discipelen en vertelden hen het nieuws. De
meesten geloofden het niet, maar Petrus en Johannes liepen naar het graf om het leeg aan te treffen. Geen van
de discipelen verstond de profetieën van de opstanding en ze keerden verward weer naar huis. Maria van
Magdala bleef bij het graf achter en geloofde dat iemand het lichaam weggenomen had, zij was de eerste
persoon aan wie de opgestane Heer verscheen. Hij verscheen ook aan de andere vrouwen die Hem aanbaden
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Christus’ begrafenis (Lucas 23:50-56)
Jozef van Arimatea was een rijk en prominent lid van het Sanhedrin en was ook een koninkrijk-verwachtende
discipel van Christus (Matt.27:57; Marc.15:43). Jesaja 53:9 profeteerde van de Messias die “zijn graf (stelde) bij
de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood.” Dit is weer een voorbeeld van elk detail van profetie die
vervuld wordt. Het Sanhedrin was het hoofdgerecht in Israël en het bestond uit 71 leden, geleid door de
hogepriester. Lucas is de enige schrijver die vermeld dat Jozef niet tegen Christus stemde. Johannes echter
geeft te kennen dat hij “een discipel van Jezus (was), maar in het verborgen uit vrees voor de Joden”
(Joh.19:38). Het evangelie naar Johannes toont ook aan dat Nikodemus, een vooraanstaande Farizeeër en
leider van de Joden (zie Joh.3), betrokken was bij en ook eerder een volgeling van Christus was geworden
(Joh.7:50). Zowel Jozef als Nikodemus riskeerde zijn reputatie en mogelijk zijn leven om zijn Meester een
kostelijke en eervolle begrafenis te geven. Het is mogelijk dat de Galileïsche vrouwen niet bekend waren met
deze Judese leiders en hen associeerden met de moordenaars van Christus, dat ze kruiden kochten en
bereidden om zelf het lichaam te zalven en voor te bereidden. De Joden balsemden niet, maar gebruikten
parfums als ze het zich konden veroorloven, voornamelijk om rotting tegen te gaan. Als trouwe Joden en
volgers van de Wet, betekende het ondergaan van de zon op vrijdag dat ze moesten rusten voor de sabbat, dus
stelden ze hun plannen uit tot de morgen na de sabbat.
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Introductie
De opstanding is de climax van de Bijbel en het hart van het evangelie (Rom.10:9-10); 1 Kor.15:1-8). Wanneer
Jezus niet was opgestaan uit de dood, was er geen goed nieuws. Christelijk onderwijs zou tevergeefs zijn, dan
waren de apostelen onjuiste getuigen en ons geloof was waardeloos. We zouden nog steeds in onze zonden
zijn, alle gestorven gelovigen zijn verloren en Christenen zijn dan de meest beklagenswaardige mensen van
allemaal (1 Kor.15:14-19). Maar sinds de opstanding plaatsvond, is bewezen dat Jezus Heer en God is. Iedereen
in Christus zal ook opstaan en de dood is vernietigd en is beroofd van zijn angel. Gelovigen zullen verheerlijkte
en onvergankelijke lichamen ontvangen en God zal ons doorheen Christus in overwinning leiden (15:20-26; 5157). Niet alleen Christus’ dood was noodzakelijk; wij hebben ook het volmaakte leven nodig die Hij voor ons
geleefd heeft (toegeschreven rechtvaardigheid), Zijn opstanding voor ons en Zijn huidige plaats aan de
rechterhand van God als onze eeuwig levende Middelaar. De andere evangeliën geven toevoegende details
over het opstandingsverhaal, Mattheüs 28, Marcus 16 en Johannes 20 zouden geraadpleegd en vergeleken
moeten worden om een volledig beeld van de gebeurtenissen te krijgen.

en Hij vertelde hen dat Hij de discipelen zou in Galilea ontmoeten. De MacArthur studiebijbel wordt
aangeraden voor verdere studie en het te verenigen de chronologie van de gevarieerde verslagen.

Christus’ verschijningen (Lucas 24:13-43)
De exacte locatie van Emmaüs is onduidelijk, maar de traditie brengt het in verband met een plaats genaamd
Kubeibeh, 12 kilometer noordwest van Jeruzalem. De afstand van de reis laat zien dat de opstanding van
Christus een hersteld en genezen lichaam inhield, aangezien niemand zo ver op voeten, die verscheurd waren
door nagels, had kunnen wandelen. Jezus was blijkbaar goddelijk vermomd (Luc.24:16) toen hij zich bij deze
discipelen voegde, die kennelijk niet bij de elf hoorden. Een, genaamd Kleopas, gaf een emotionele voorstelling
van de discipelen; hij sprak van “Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was,” twijfel suggererende over
Zijn Godheid en Zijn vermelde opstanding. Vers 21 laat de teleurstelling van de mannen zien, die hoopten op
een Verlosser. De Joodse kijk op de Messias was dat ze Hem zagen als een heerser over een koninkrijk en
negeerden of geloofden niet in de referenties naar Zijn lijden, dood en opstanding (24:21). Aangezien zelfs de
discipelen worstelden met de theologie van een lijdende Verlosser, is het geen verrassing om te zien wat een
struikelblok het kruis voor de Joden, die niet Zijn volgelingen waren, was.

Christus verschijning aan de discipelen (Lucas 24:33-43)
De mannen haastten zich om de elf apostelen het opgewonden nieuws te vertellen en kwamen er achter dat
Simon Petrus ook de Heer had gezien. Terwijl ze samen zich verheugden en verhalen uitwisselden, verscheen
Jezus weer in hun midden! Hoewel Hij in staat was om doorheen muren te gaan, laat de tekst ook zien dat de
opstanding letterlijk en fysiek was en dat Jezus niet maar een geest of een visioen was. Zijn lichaam had nog
steeds littekens en was van “vlees en bloed,” het kon aangeraakt worden en wat hun ongeloof deed
overwinnen was Hem te zien eten, afdoende bewijs dat Hij lichamelijk was opgestaan. Wat een fenomenaal
moment moet dit geweest zijn!
Christus’ opdracht en hemelvaart (Lucas 24:44-53)
De laatste woorden die een geliefde voor je nalaat zijn erg belangrijk en meer nog waren de afscheidswoorden
van de Heer, waar Lucas mee eindigt. Het opnoemen van de Wet, de Profeten en de Psalmen (afkorting voor de
poëtische boeken) in vers 44, laat zien dat Jezus het gehele Oude Testament bevestigde en dat elk gedeelte
over Hem ging en dat het zou worden vervuld in Hem. (Zie ook Luc.24:27 – “al de profeten.”) Vers 31 zegt dat
hun ogen werden geopend om Jezus te herkennen en vers 45 zegt dat hun verstand door Christus geopend
werd om het Schrift te kunnen begrijpen, ongetwijfeld werden vele zelfde Schriftgedeelten verklaard op de
weg naar Emmaüs. Wij hebben ook goddelijke verlichting nodig en vertrouwen op de Heer om Zijn Woord
vandaag de dag te begrijpen en te appreciëren (Ps.119:18). Jezus beloofde dat later de Heilige Geest zou
komen en hen bekrachtigd voor de taak om getuigen te zijn, zoals Lucas in Handelingen vermeld. Mattheüs
vermeldt de Grote Opdracht als “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen…en
leert hen onderhouden.” Marcus zegt dat Jezus “verkondigt het evangelie aan de ganse schepping” (16:15)
toevoegde en Lucas geeft de inhoud van dat evangelie weer: “dat in zijn naam moest gepredikt worden
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Jezus berispte hen op liefelijke wijze voor hun dwaasheid en de traagheid van harte om te geloven waar de
profeten van hadden gesproken. Hij kon, door het tonen van Zijn handen en voeten, ogenblikkelijk het bewijs
van de opstanding gegeven hebben, maar hij bewees eerst dat de Joodse Schrift zelf het lijden, sterven en
opstanding vereiste. Misschien begon Jezus met Genesis 3:15, de eerste belofte van de Verlosser, en trok Hij dit
doorheen passages zoals Genesis 22 (waar Abraham zijn geliefde zoon op het altaar offerde, waarvan het lam
de plaatsvervanger werd). “Beginnende bij Mozes” hield ongetwijfeld het Paasfeest, de offerrituelen, de grote
verzoendag, de slang in de woestijn, etc. in en leidde naar teksten zoals Jesaja 53 en Psalm 22 (zie ook
Hand.2:25-36). De harten van de mannen branden in hen, maar het was alleen later, terwijl ze het brood
braken, dat hen werd toegestaan om Jezus te herkennen voordat Hij verdween.
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De evangeliën maken het heel duidelijk dat Jezus op een zondag is opgestaan, “de eerste dag van de week,” en
daarom komen Christenen eerder op zondag samen dan op de Joodse Sabbat. Het wordt de “Dag des Heren”
genoemd (Opb.1:10), omdat het de dag viert dat onze Heer opgestaan was, het middelpunt en fundament van
het christendom. Er schijnt een patroon te ontwikkelen: Jezus verscheen voor het eerst op een zondag en
verscheen weer op de volgende zondag; de kerk werd ‘geboren’ op een zondag, Pinksteren (Hand.2); en de
vroege kerk kwam samen op een zondag (Hand.20:7 en schonken hun gaven op die dag (1 Kor.16:2). Elke
zondag zou een herdenking en een viering moeten zijn van deze grootse gebeurtenis in de geschiedenis, de
opstanding van onze Heer.

bekering tot vergeving der zonden aan alle volken.” Elke zending of evangelie verkondiging die niet oproept tot
berouw of discipelschap schiet te kort aan de opdracht van onze Heer, waarvan de verslagen van de vroege
gemeenten vermelden dat de apostelen gehoorzaamden (Hand.2:38; 3:19; 13:38; 17:30; 20:21; 26:20). Op het
moment dat Jezus opgenomen werd in de hemel, waren de apostelen niet langer bedroefd, maar ze aanbaden
Christus, hadden grote vreugde en waren continue in de tempel te vinden om God te prijzen. Hoewel de
gebeurtenissen vele jaren geleden plaatsvonden, zouden het enthousiasme en de evangelisatie vandaag ook
werkelijkheid voor ons moeten zijn.

MOEILIJKE WOORDEN
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Waarderen; op prijs stellen.
Samenvoegen.
Hoogtepunt.
Onafgebroken.
Verbazingwekkend, buitengewoon.
Vooraanstaand.
Goede naam, het gunstig bekend staan.
Opperen, voorstellen; doen denken aan, doen vermoeden.
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Appreciëren
Associëren
Climax
Continue
Fenomenaal
Prominent
Reputatie
Suggereren

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens iets aan iemand verteld en dat hij zei, “Dat wil ik eerst zien!”? Hij wilde bewijs dat wat je zei
ook waar was. Terwijl Jezus op aarde was, beweerde Hij vele dingen over Zichzelf, ook dat Hij God was. Er
waren vele mensen die Hem niet geloofden, ondanks al Zijn wonderen. Ze zagen Hem de zieken en gewonden
genezen en zelfs de doden doen opstaan. Ze vroegen Hem om van het kruis te komen als Hij werkelijk God was.
Drie dagen na Zijn dood, bewees Jezus Zichzelf. Ieder ander mens zou ontbinden in het graf, maar Jezus niet.
Hij leeft. Om er zeker van te zijn dat ieder van Zijn opstanding zou weten, liet Hij zich aan vele mensen zien.
Laten we eens lezen wat er de laatste dagen, die Jezus op aarde was, gebeurde.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waar werd het lichaam van Jezus na Zijn sterven heen gebracht?
Een man, genaamd Jozef van Arimatea, die een vooraanstaand en rijk lid van het Sanhedrin was, vroeg
naar het lichaam van Jezus. Jozef was een discipel (volgeling) van Christus, maar was bang voor de
Joden.
 Waarheen bracht Jozef het lichaam van Jezus?
Jozef had een graf dat nooit gebruikt was. Hij nam Jezus’ lichaam, wikkelde het in een doek en legde
Hem in het graf.
 Waarom kwamen Maria van Magdala, Johanna, Salome en Maria de moeder van Jakobus de
volgende morgen naar het graf?
Ze kwamen met kruiden om Jezus’ lichaam voor de begrafenis te zalven.
 Wat troffen de vrouwen aan toen ze bij het graf kwamen?
Er zat een engel op een steen en een engel in het graf. De steen was weggerold en het lichaam van
Jezus was er niet.
 Wat vertelden de engelen aan de vrouwen?
De engelen vertelden de vrouwen het goede nieuws dat “Hij is opgestaan!” Jezus had hen verteld dat
Hij op de derde dag zou opstaan en dat Hij had gedaan zoals Hij gezegd had.
 Wat deden de vrouwen na het horen van het nieuws?
Ze liepen terug om de discipelen te vertellen wat ze gezien hadden. Velen echter geloofden het niet.
Petrus en Johannes liepen terug om te zien of hetgeen, wat de vrouwen verteld hadden, waar was.
Maria van Magdala bleef achter, omdat ze dacht dat iemand het lichaam had meegenomen. Zij was de
eerste persoon aan wie de opgestane Heer verscheen.
 Wat zag Petrus dat de opstanding van Jezus bewees?
Petrus keek in het graf en zag de linnen doeken van Jezus liggen.
 Op welke dag stond Jezus op?
Jezus’ opstanding was op een zondag.
 Wat gebeurde er op de weg naar Emmaüs?
Twee discipelen (volgelingen) reisden op de weg en Jezus wandelde met hen. Hij vroeg hen waar ze
over spraken. Ze herkenden Hem niet en begonnen Hem te vertellen wat er was gebeurt.
 Wat gebeurde er die avond?
De discipelen nodigden Jezus uit om bij hen te blijven die avond. Tijdens de maaltijd braken ze samen
het brood en werden hun ogen geopend. Ze herkenden Hem en daarna verdween Hij.
 Wat gingen de discipelen doen, nadat Jezus verdwenen was?
Ze gingen direct terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 discipelen vonden. Terwijl ze samen waren,
verscheen Jezus aan hen en ze werden bevreesd. Hij liet hen Zijn handen en voeten zien, zodat ze
konden zien dat Hij een echte man was. Sommigen geloofden het nog niet en gaven Jezus wat te eten.
 Wat waren de laatste instructies die Jezus gaf voordat hij naar de hemel ging?
De laatste instructies die Jezus gaf, wordt wel het zendingsbevel of de grote opdracht genoemd. Jezus
gaf opdracht aan de discipelen om het goede nieuws te vertellen aan alle volken, beginnende in
Jeruzalem. Ze moesten ook in Jeruzalem wachten, totdat God de Heilige Geest stuurde, die hen kracht
van boven zou geven.
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LEZEN VAN HET BIJBEL GEDEELTE
Lees gedeelten uit Lucas 23:50-24:53.




Wat was het laatste wat Jezus aan de discipelen deed?
Hij zegende hen en toen werd Hij opgenomen in de hemel.
Wat gingen de discipelen doen, nadat Jezus was opgevaren naar de hemel?
De discipelen aanbaden de Heer en keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar
de tempel, God prijzende en zegenende.
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De opstanding is het hoogtepunt van de Bijbel en het middelpunt van het evangelie. Vanwege Christus’
opstanding hebben gelovigen hoop dat hun geloof niet tevergeefs is, dat er voor hun zonden betaald is en dat
alles wat Jezus onderwezen heeft en dat Hij leeft waar is. De kennis van Jezus’ opstanding zou ons moeten
aanzetten om God te prijzen, ons doen realiseren dat het onze hoop van verlossing is en anderen doen
vertellen van Gods goede nieuws.
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SAMENVATTING
Het is duidelijk dat, na de dood van Jezus, vele discipelen niet werkelijk begrepen of geloofden dat Hij terug zou
keren zoals Hij gezegd had. Ze hadden de wonderen gezien en hadden Zijn onderwijs gehoord, maar ze hadden
niet de hoop dat Hij terugkeren zou. Vroeg op de zondagmorgen, gingen vrouwen naar het graf om het lichaam
voor te bereiden voor de begrafenis. Toen ze aankwamen was de steen weggerold en waren er twee engelen
aanwezig. De engelen gaven de vrouwen het goede nieuws van wat er gebeurd was. Hoewel Maria van
Magdala bij het graf bleef, liepen de andere vrouwen snel naar de discipelen om het hun te vertellen. Omdat ze
het nieuws niet geloofden, snelden Petrus en Johannes naar het graf om te zien of het waar was. Toen Petrus
aankwam, vond hij het doek waarin Jezus gewikkeld was geweest. Gedurende de volgende 40 dagen werd
Jezus gezien door Zijn discipelen en vele andere mannen en vrouwen. Zijn verschijningen maakten dat het niet
te ontkennen was dat Hij waarlijk levend was. Aan het einde van Zijn tijd op aarde gaf Jezus de discipelen de
opdracht om aan alle volken het evangelie te vertellen. Hij zegende hen en ging toen naar de hemel. Jezus’
opstanding is meer dan een verhaal. Het is het niet te ontkennen bewijs dat Zijn leven en boodschap
bekrachtigd.

CRÈCHELES
De vorige keer hebben we geleerd dat Jezus moest sterven aan het kruis. Dat was niet zo’n mooi verhaal, maar
we hebben ook gezien dat God dit zo wilde. Jezus had gevraagd aan God of Hij niet aan het kruis hoefde te
lijden en te sterven. Maar Jezus deed wat Zijn Vader gevraagd had om te doen. Jezus was gehoorzaam.
Nadat Jezus was gestorven, kwam er een man bij de leider van het land en vroeg hem of hij het lichaam van
Jezus van het kruis mocht halen. Deze man noemde Jozef. Hij wikkelde het lichaam van Jezus in doeken en
legde hem in een graf dat in rotsen was uitgehouwen.
Nu was het bijna sabbat, zeg maar de zondag voor de Joden. Dan rusten ze allemaal en gaan ze niet werken. Er
waren ook vrouwen die na de sabbat naar het lichaam van Jezus wilden gaan. Zij wilden het lichaam insmeren
met kruiden.

Toen wisten de vrouwen weer wat Jezus gezegd had, Hij zou op de derde dag opstaan. De vrouwen liepen zo
snel ze konden naar de elf discipelen. De apostelen geloofden het niet. Maar Petrus en Johannes gingen snel bij
het graf kijken. Ja, Jezus was echt niet meer in het graf!
Terwijl de discipelen met elkaar in een huis aan het spreken waren, kwam Jezus ineens in hun midden. Alle
discipelen schrokken er heel erg van. “Waarom schrikken jullie zo?” vroeg Jezus. “Kijk eens naar Mijn handen
en voeten, Ik ben het!”
Ze waren zo blij dat ze het bijna nog niet konden geloven.
Jezus was nog 40 dagen op de aarde en verscheen aan vele mensen. Toen de 40 dagen voorbij waren, nam Hij
afscheid van de discipelen. Hij gaf hen de opdracht om het goede nieuws aan iedereen op de wereld te
vertellen. Nadat Hij de discipelen gezegend had ging Jezus naar de hemel.
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Ben jij ook zo blij, net als de discipelen, dat Jezus weer is opgestaan? Vertel jij ook het goede nieuws aan
iedereen? Jezus wil ook dat jij iedereen over Hem verteld.
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Op de zondag gingen de vrouwen al heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze
vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar zagen het lichaam van de Heer Jezus
niet. Plotseling zagen ze twee engelen. Ze schrokken er heel erg van. De engelen zeiden: “Waarom zoek je Hem
die leeft bij de doden? Hij is hier niet, Hij leeft!”

MEMORIEVERS

Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden en op de derde dag uit de
dood opstaan, en in zijn naam zal aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, worden
verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en dat hun zonden vergeven zullen worden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (Zie voor uitleg
memorievers Paasles 1).
Dit vers kan aangeleerd worden door het te zingen. Hiervoor kan de melodie van het lied “Altijd is kortjakje
ziek” gebruikt worden. Eventueel kunnen enige woorden ingekort of weggelaten worden om het vloeiender te
laten verlopen. Maak eventueel gebruik van bewegingen of laat de kinderen in een cirkel achter elkaar staan en
in het lokaal rond laten wandelen.

Het graf
Mensen werden gewoonlijk niet begraven in graftombes. Veel eerder werden ze gelegd in een graf in de grond.
Een graftombe was niet een plek in de grond, maar in een grot. Sommige tombes werden gemaakt van een
hoop rotsen of afgesneden stenen en anderen werden gebeiteld uit vaste rots. Om dit voor de kinderen te
illustreren, kun je een tombe maken van een grote kartonnen doos. Op de zijkanten kun je tekenen, zodat het
op rotsen lijken en een grote cirkel van karton kan gebruikt worden om voor de opening te kunnen rollen.

Geloof
Geloof is een lastig begrip om uit te leggen aan kinderen, zeker omdat ze vele dingen gemakkelijk geloven,
zonder dingen door te denken zoals volwassenen doen. Geloof is de waarheid van Gods Woord te geloven en
op juiste wijze er op te reageren. Daarom is geloof gemakkelijker te herkennen dan dat het is uit te leggen. Het
wordt getoond door goede werken (Jac.2:18-20), karakter dat op Christus lijkt (2 Pet.1:3-11; 1 Joh.2:6),
gehoorzaamheid (1 Joh.2:4), de hoop op eeuwig leven (Heb.11:39-40), vertrouwen in Gods Woord en werk
(Heb.10:19-22; 11:1), etc. Geloof vereist altijd een object en het enige juiste object van ons geloof is God en
Zijn Woord. Illustreer dit voor de kinderen door te spreken over verschillende voorbeelden van vertrouwen.
Bijvoorbeeld, een bergbeklimmer vertrouwd dat de touwen hem zullen houden. Als we in een wagen rijden,
vertrouwen we dat de remmen de wagen zullen stoppen. Als we op een boot gaan, vertrouwen we dat het ons
drijvende zal houden. Elk van deze dingen kunnen op bepaalde momenten falen, maar God nooit!
Het lam
(Vervolg van les 2). Voordat de les begint maak de je de doos leeg en zet je de lammeren aan de kant. Zet de
doos terug op de plaats waar het was. Open tijdens het geven van de les, de doos op de juiste tijd en laat de
kinderen zien dat de lammeren weg zijn. Leg uit dat Jezus in een graf gelegd was voor drie dagen en dat Hij op
de zondag opstond uit de dood. Toen de vrouwen en de discipelen bij het graf kwamen, was het leeg. Terwijl je
uitlegt dat Jezus Zichzelf aan de discipelen liet zien in de 40 dagen daarna, geef je de kinderen hun lam terug
om mee naar huis te nemen.

PAASLES 2  DE MENSENZOON IS OPGESTAAN

Uniek
Vraag de kinderen wat hen uniek maakt. Hebben ze lichamelijke dingen die hen anders maakt dan anderen?
Hebben ze littekens die hen herinneren van vroegere verwondingen? Vertel de kinderen dat ze vandaag leren
over een man die littekens had die bewezen dat Hij was dat Hij zei te zijn. Jezus’ littekens waren een getuigenis
voor wat Hij aan het kruis gedaan heeft. Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, geloofden de discipelen eerst
niet dat het Jezus was. Maar toen ze eenmaal Zijn littekens zagen, wisten ze dat het werkelijk Jezus was.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
Hij is niet hier
Geef elk kind een vel wit papier. Laat hen hier een scene creëren dat de vrouwen gezien kunnen hebben toen
ze vroeg in de morgen bij het graf kwamen. Laat hen met grijs papier het graf maken, inclusief de steen die
weggerold was. Met zijdepapier of crêpepapier kunnen ze bloemen, planten en bomen maken. Plak het vers uit
Lucas 24:5b-6a onderaan het blad.
Het grote plaatje
Geef elk kind een vel papier en laat hen dit in drieën vouwen en daarna weer openen. Er zijn nu drie kaders dat
de vooruitgang van de opstandinglessen laat zien. Geef elk kind een kopie van het blad “Het grote plaatje.” Laat
hen de plaatjes inkleuren en uitknippen. Laat hen daarna de plaatjes in de juiste volgorde opplakken. Er kunnen
wattenbolletjes bij het derde plaatjes geplakt worden voor een 3D effect van de wolken. Laat de kinderen als
laatste de woorden “Jezus is opgestaan; Hij is echt opgestaan!” uitknippen en bovenaan hun blad plakken.

Getuigenis
Om de kinderen het begrip van een getuige en een getuigenis te leren, laat je een kind op de gang naar een
afbeelding kijken. Nadat het terug in het lokaal is, zou hij de afbeelding moeten beschrijven zonder te vertellen
wat het is. De andere kinderen moeten proberen om er achter te komen wat er op de afbeelding staat. Spreek
met de kinderen over de mensen die getuige waren van Jezus’ opstanding.

Print de drie pagina’s uit die bij deze activiteit horen. Plaats het blad met het puntenaantal zo, dat de kinderen
het kunnen zien (Teken dit eventueel vergroot op het bord, zodat het voor de kinderen goed te lezen is). Leg de
spelregels uit aan de kinderen. Laat minimaal vijf kinderen deelnemen in het spel als “wedstrijdkandidaten.”
Laat hen vooraan op stoelen zitten. Geef elk kind een papier waar het zijn eigen stand kan bijhouden. (Houd
voor jongere kinderen zelf de stand bij.) Begin met het kind aan de linkerkant. Hij moet uit een categorie kiezen
en uit een puntenaantal (bijvoorbeeld, “’Plaats’ voor 500”), daarna heeft hij 10 seconden om de vraag te
beantwoorden. Als hij juist antwoord, mag hij zichzelf het aantal punten geven waarvoor hij gekozen had;
wanneer het antwoord fout was, moet hij de punten van zijn score aftrekken en mogen de andere deelnemers
hun hand opsteken om de vraag alsnog te beantwoorden. Neem het kind dat als eerste de hand opstak; de
score is hetzelfde als hierboven vermeld. Eens de vraag goed is beantwoord, ga je naar het volgende kind in de
rij. Zet een X door het vakje van het puntenaantal eens de vraag is beantwoord. Ga verder met spelen totdat
alle vragen gebruikt zijn. Laat de kinderen hun aantal optellen en zie wie de winnaar is.

PAASLES 2  DE MENSENZOON IS OPGESTAAN

Wat is opstanding?
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KNUTSELACTIVITEITJES

Jezus is opgestaan, Hij is echt opgestaan!
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Het grote plaatje
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Wat is opstanding?
Gebeurtenissen

Objecten

Toepassingen

De 2 discipelen die
Jezus stuurde om
het Paasmaaltijd
voor te bereiden.

De plaats waar
Jezus en de
discipelen de
Paasmaaltijd
vierden.

Verscheen aan Jezus
tijdens Zijn gebed.

Het object dat
gedragen werd
door de man die
de discipelen
volgden om de
kamer te vinden.

Onze reactie op
Jezus’ offer zou
moeten zijn:
_______________.

Hij zei: “Vader,
neem deze beker
van mij weg! Maar
niet wat ik wil,
maar wat u wilt,
moet gebeuren.”
(Luc.22:42).

De plaats waar
Christus bad net
voor Zijn verraad.

Wat de discipelen
deden terwijl Jezus
aan het bidden was.

De twee dingen
die Jezus nam en
voor dankte
tijdens de
Paasmaaltijd.

Wij moeten
_______________

De discipel die
Jezus verraadde
met een kus.

De plaats waar
Jezus is gekruisigd.

Wat de vrouwen
deden toen ze Jezus
volgden naar Zijn
kruisiging.

Het deel van de
dienaar van de
hogepriester dat
Petrus afsneed.

Wij moeten Jezus
als discipelen
_______________.

De persoon die
het kruis van
Christus droeg.

Jezus verscheen aan
twee discipelen op
de weg naar
________________.

Wat de soldaten
deden met de kleren
van Christus.

Wat de beambten
Jezus aanboden
om te drinken.

_______________

De man die aan
Pilatus het
lichaam van Jezus
vroeg om Hem te
begraven.

Christus ging van
deze plek buiten
Jeruzalem naar de
hemel.

De bovennatuurlijke
gebeurtenis in het
sterrenstelsel toen
Jezus stierf.

Wat scheurde er
in tweeën toen
Jezus stierf.

Zie in dat het
leven, sterven en
opstanding van
Christus je enige
_______________

tonen over
verkeerde daden
en reacties naar
Jezus toe.

in Christus is de
enige weg tot
verlossing.

is.
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Plaatsen
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Mensen
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Plaatsen
Gebeurtenissen
Objecten

100 100
100
100 100

200 200
200
200 200

300 300
300
300 300

400 400
400
400 400

500 500

500

500 500
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Wat is opstanding?
(Puntenaantal)

Toepassingen
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Wat is opstanding?
Plaatsen

Gebeurtenissen

Objecten

Toepassingen

Wie zijn Petrus en
Johannes?

Wat is de
bovenzaal?

Wat is een engel?

Wat is een kruik?

Wat is
dankbaarheid?

Wie is Jezus?

Wat is de
Olijfberg?

Wat is slapen?

Wat zijn de beker
en het brood?

Wat is berouw
tonen?

Wie is Judas?

Wat is Golgota?

Wat is wenen en
weeklagen?

Wat is zijn
rechteroor?

Wat is volgen?

Wie is Simon van
Syrene?

Wat is Emmaüs?

Wat is het lot
werpen?

Wat is zure wijn?

Wat is geloof?

Wie is Jozef van
Arimatea?

Wat is Bethanië?

Wat is verduistering
van de zon?

Wat is het gordijn
van de tempel?

Wat is hoop?
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(Antwoorden)
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DE MENSENZOON IS OPGESTAAN
(HANDREIKING KINDEREN)
LUCAS 23:50-24:53

MEMORIEVERS
Luc.24:46-47

En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal lijden
en op de derde dag uit de dood opstaan, en in zijn naam zal aan alle volken,
te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd dat ze zich tot God moeten keren en dat hun
zonden vergeven zullen worden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Lucas 24:2-3.) ________________________________________________
 De engelen vertelden de vrouw, “Hier is hij niet; hij is door God
__________________! (Lucas 24:6).
 Waar of niet waar: De discipelen geloofden wat de vrouwen hen
vertelden. __________________________________________________
 Lees Lucas 24:37. Hoe reageerden de discipelen toen Jezus aan hen
verscheen? __________________________________________________

“En hij vervolgde: ‘Dit staat er geschreven: de Christus zal ____________
en op de ___________ dag uit de dood ______________, en in zijn naam
zal aan alle ___________, te beginnen bij Jeruzalem, worden verkondigd
dat ze zich tot God moeten _____________ en dat hun ______________
________________ zullen worden.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

PAASLES 2  DE MENSENZOON IS OPGESTAAN

 Vul in van uit Lucas 24:46-47.
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 Wat troffen de vrouwen aan toen ze naar het graf van Jezus gingen? (Zie
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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