Verwerkingen
Werkblad Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig gekleurd papier
Scharen
Snippertjes gekleurd papier, bijv. uit een perforator
Lamineerfolie
Lamineerapparaat

Werkwijze:

Praat met de kinderen over wat er op het kruis staat. Herkennen ze dat uit het
Bijbelverhaal van vandaag? Wat heeft dat met het kruis te maken?
Knip het kruis uit, knip ook de binnenkant van het kruis uit.
Neem een blad lamineerfolie, klap het open en leg het kruis erin.
Strooi nu de snippertjes papier in de open ruimte in het kruis.
Doe het vel folie voorzichtig dicht en haal het door het lamineerapparaat.
Knip het kruis nu langs de buitenranden uit het folie. Let op: knip niet te dicht
langs de randen, maar laat wat ruimte rondom vrij.
Je kunt het nu met een plakbandje op het raam hangen.

Tijdsduur:

10 min.

Herinneringen schilderen
Je hebt nodig:

		

Voor elk kind een kopie van een kleurplaat van een kruis (zie voorbereiding)
Tekenmaterialen
Verf
Kwasten
Bakjes water
Evt. verfschorten
Schrijfmaterialen
Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Jezus is de opstanding en het leven –
Johannes 11’

Voorbereiding:

Zoek een kleurplaat van een kruis, bijv.:
https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kruis-i10340.html.
Maak voor elk kind een kopie.

Werkwijze:

Houd een kort inleidend gesprekje. Leg uit wat dit werkje met het verhaal te
maken heeft. Je ziet wel eens religieuze afbeeldingen met het kruis van Jezus
met Jezus aan het kruis. Het kruis op ons papier is leeg. We leven naar het
Paasfeest toe. We leren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het kruis is vanaf
dan leeg en het graf ook!
De kinderen hebben vast wel meegemaakt dat een geliefde is overleden.
Diegene is niet na drie dagen weer levend geworden. Dat is moeilijk, maar we
mogen geloven en vertrouwen dat onze geliefden bij God in de hemel mogen
zijn.
We maken een herinneringsschilderij rondom het lege kruis, het symbool van
ons geloof in God. Het zal ons eraan herinneren dat onze geliefden het goed
hebben bij God; het kan ons troost geven.
Maak een mooi herinneringsschilderij. Teken eventueel eerst iets met potlood
dat je later inkleurt met verf.
Inspiratie: Wat deed degene graag? Bakte je opa koekjes met je? Breide je tante
mooie truien voor je? Enzovoort.
Plak het etiket op (eventueel aan de achterkant). Kinderen die het kunnen,
schrijven de tekst zelf, zorg dan voor een voorbeeld om over te schrijven.

Tijdsduur:

20 min.
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Spel Herken je de stem?
Je hebt nodig:

- Een ruimte met een deur
- Blinddoeken of slaapmaskers

Speelwijze:

Kies een van beide spellen (of speel beiden):
- Laat alle kinderen met hun ogen dicht zitten of doe ze een blinddoek om. Tik
één kind aan en neem dit kind mee naar de hal. De andere kinderen blijven
zitten en mogen niet kijken.
		 Bij de deur mag het kind naar de kinderen in de zaal roepen. Wie herkent de
stem van degene die roept?
		 Daarna speel je het spel nog een keer.
- Speel het spel ‘Tik, tik, wie ben ik’. Alle kinderen zitten in een kring. De leiding
wijst een kind aan, dat in het midden van het lokaal mag plaatsnemen en de
ogen dicht moet doen of een blinddoek voordoet. Daarna kiest de leiding een
ander kind uit, dat moet vragen (met een gekke stem) “Tik, tik, tik, wie ben ik?”
Hierbij wordt zachtjes op de rug van het kind getikt. Herken je wie je roept?
Praat na over de relatie met het Bijbelverhaal: Lazarus herkende de stem van
Jezus en luisterde ernaar. Jezus riep en Lazarus kwam uit het graf.
Tijdsduur:

10 min. per spel

Werkblad Ik ben de opstanding en het leven
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Kleur de cirkel met Jezus en Lazarus.
Knip beide cirkels uit.
Prik met je schaar voorzichtig een gaatje in de ruimte van de ogen en knip de
rondjes uit.
Knip ook het vlakje met de stippellijn uit.
Bevestig beide cirkels met een splitpen aan elkaar. De afbeelding van Jezus en
Lazarus moet bovenop.
Wat gebeurt er als je de cirkels draait? Eerst heeft Lazarus zijn ogen gesloten,
want hij is overleden. Na de roep van Jezus opent Lazarus zijn ogen en is hij
weer levend.

Tijdsduur:

15 min.
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Voor elk kind een kopie van werkblad 2 (2 pagina’s) op stevig papier
Kleurmaterialen
Scharen
Voor elk kind een splitpen

Puzzelblad Jezus, de opstanding en het leven!
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind een kopie van werkblad 3
Schrijfmaterialen
Scharen
Plakband

Werkwijze:

Los de puzzels op.
Om puzzel 2 op te lossen moeten de vakjes losgeknipt en op de juiste plaats
gepuzzeld worden. Om te zorgen dat er toch een volledig blad overblijft kun je
de vakjes met plakband op de goede plaats plakken. Tip: als je het plakband
aan de achterkant doet ziet het er netter uit.

Oplossingen:
- Ik ben: opstanding / licht / water / brood / wijnstok / weg / herder.
		 Uitkomst: sterker
- Marta en Maria: dan

- Jezus huilt: de
- Abba Vader: dood
		 Uitkomst: Jezus is sterker dan de dood
Tijdsduur:

15 min.

Gedenksteen: sterker dan de dood!
Je hebt nodig:

- Lichtgekleurde stenen (bijvoorbeeld zwerfkeien)
- Spuitbussen lak in verschillende kleuren
- Watervaste stiften

Werkwijze:

Vertel: Voor de ingang van het graf van Lazarus, een spelonk, lag een steen.
Maar Jezus wekte Lazarus uit de dood. De geschiedenis leert ons, dat Jezus
niet lang daarna stierf aan het kruis en werd begraven, maar ook weer
opstond. Daaraan denken we met Pasen.
Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook
wanneer je sterft”. Praat met de kinderen over het verdriet dat de dood kan
brengen. Begrijpen ze wat Jezus bedoelt dat je zult leven ook al ben je gestorven?
Wanneer je begraven wordt komt er bij ons een grafsteen op het graf te liggen.
Daarop staat van de naam van wie er is begraven en vaak ook de
geboorte- en sterfdatum. En soms: ‘Thuisgehaald’ of ‘In de Heer ontslapen’ ‘mijn
lieve vrouw, man, broer, zus’. Wat betekent dat?
Misschien is er pas familie of goede bekende overleden van de kinderen. Neem
hier bewust de tijd voor. De kinderen mogen een gedenksteen maken voor
iemand die overleden is.
Vraag: Voor wie wil je een gedenksteen maken en wat zet je erop? Laat als
inspiratie https://nl.pinterest.com/pin/481814860132886669/ zien.
Ga buiten staan als je de stenen met spuitbussen van een kleurtje voorziet.
Houd de laag erg dun.
Schrijf en/of teken daarna met watervaste stiften op de steen. Je kunt de naam
erop zetten, maar ook een herinnering tekenen/schrijven, of een Bijbeltekst.
De steen kunnen ze op het graf leggen of een ander gedenkplek.
Laat de kinderen daarin vrij.

Tijdsduur:
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15 min.

Escaperoom Lock Down
Je hebt nodig:

-

Een kopie van werkblad 3
Een kopie van werkblad 4 (2 pagina’s)
Schaar
Genummerde enveloppen
Lijmstift
10 papieren zakdoekjes
Prullenbak
Kist met 4-cijferslot
Schrijfmaterialen
Bijbels

Voorbereiding:

Knip het intro verhaal van het eerste kopieerblad af en maak daarvan voor elke
groep een kopie.
Volg de voorbereiding die op de rest van werkblad 4 staat. Op het tweede blad
staan verschillende opties om het spel te spelen, afhankelijk van het aantal
kinderen waarmee je werkt.
Let op: de kinderen krijgen dus niet het volledige werkblad in handen, alleen de
introductie. De rest is bedoeld voor de leiding.
Werkwijze:
Zie werkblad 4b.

Tijdsduur:

30 min.

Puzzelblad Jezus is sterker dan de dood
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 5.
Oplossingen:

- Paspuzzel:
• dOeken
• slaPen
• zuSsen
• verdrieTig
• MArta
• leerliNgen
• JuDea
• MarIa
• BetaNië
•Graf
		 Uitkomst: Opstanding
- De opstanding is: tot eer van God.
Tijdsduur:
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10 min.

1
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2a
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2b
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3

Puzzel: Marta en Maria

Puzzel: IK BEN
Jezus zegt: Ik ben de/het ……

Herder,

Zet de woorden op de juiste plaats in

water,

de puzzel. Je kunt ze opzoeken

brood,

in de Bijbel. In het Bijbelboek van…

licht,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

opstanding,
weg,
wijnstok.
(ij, als één letter)

b

Jezus komt bij Marta en Maria, die hun broer
Lazarus hebben begraven. Ze zeggen allebei
hetzelfde tegen Jezus.

11:25
8:12
4:14
15:1
6:35
14:8
10:11

…… en het leven.
…… voor de wereld.
…… dat leven geeft.
…… dat leven geeft.
ware ……
……de waarheid en het leven.
de goede ……

broer
niet

zou
zijn gemijn storven.

a
c

Heer,

Als u
hier
was
geweest,

d

e
g

Knip uit en leg de puzzelstukjes op de juiste
plaats. Wat zeggen Marta en Maria?
Welk woord zeggen ze niet?
Codewoord ________

f
Codewoord ________

Puzzel: Jezus huilt

Puzzel: ABBA Vader

Jezus weet dat Lazarus is gestorven, dat zegt Hij
tegen zijn discipelen. ‘Om jullie ben Ik blij dat Ik
er niet bij was; nu kunnen jullie tot geloof komen.’
Als Hij met Maria en Marta bij het graf van zijn
goede vriend Lazarus komt, huilt Jezus.

Tranen van
________

d

r

Acht letters vormen het
tranen met letters over,
zij vormen het
Codewoord ___

ABBA is een keerwoord. Van

t

r

e
v

woord. Er blijven nog twee

d

e

e
i

ABBA Vader! Jezus dankt zijn Vader dat Hij het
gebed zal verhoren. ‘Opdat de mensen zullen
geloven dat God zijn Vader Hem heeft gezonden.’
De steen voor het graf van Lazarus wordt weggerold.
Jezus roept Lazarus en hij komt naar buiten. Met
Pesach is het Jezus zelf die opstaat uit het graf.

hetzelfde.

In de verzen van Johannes 11 staat een getal. De
getallen genoemd in vers 17 en 18 geven de
letters aan van het alfabet (voorbeeld 5 dagen/5=e).
Vers 17: __ dagen = letter__
Vers 18: __ stadiën = letter __
In vers 6: __ dagen. Zoveel keer staan
de letters in het te maken keerwoord.
De … is niet het einde. codewoord: __________

De vier codewoorden die je gevonden hebt bij de puzzels, vormen samen de eindoplossing.
Oplossing code: Jezus is: _______________ _________ ___________ ____________!
Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij
ABBA,
als en
je het
ookdie
vanleeft
rechtsen
naar
leest is het
Een keerwoord
sterft,
ieder
in links
Mij gelooft
zalhetzelfde.
nooit sterven.’
Geloof jij dat?
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4a
Escaperoom Lock Down
Johannes 11
Intro verhaal (voor elke groep 1)
Escape room: Lock down.
Lazarus is gestorven en ligt in het graf. In een spelonk, opgesloten achter een grote steen.
Daar kom je dus nooit levend meer uit. Onmogelijk! Wat er dan gebeurt… Als je er niet bij
was geweest, zou je het niet geloven. Johannes was er wel bij, bijna 2000 jaar geleden.
De discipel van Jezus heeft alles opgeschreven.
Spel
Je bent opgesloten, Lock down. Opdracht: vind binnen de tijd de juiste oplossingscode.
Hoe kom je eraan? Er zijn vier puzzels, vier codewoorden en een cijfercode.
Schrijf ze op de achterkant van dit blad.
Ontdek het codewoord in elke puzzel en laat je niet kisten. Ontcijfer hiervoor de code voor
het cijferslot zodat je de kist kunt openen. In deze kist ligt de aanwijzing voor de oplossing.
Let op: de tijd tikt! Vind de code binnen de afgesproken tijd en kom uit de Lock down.
Je hebt het spel gewonnen!

Benodigdheden:
Nodig: puzzelblad, schaar, genummerde enveloppen, lijmstift, 10 papieren zakdoekjes,
prullenbak, kist met 4-cijferslot, intro escaperoom met ruimte voor notitie, pen, bijbels.
N.B. Aanpassingen puzzelblad voor Escaperoom:
- Druk de afzonderlijke puzzels van het puzzelblad (vergroot) af.
- Puzzelopdracht Jezus huilt: Knip de tranen uit en plak op elk van de 10 zakdoekjes een
traan met letter. Leg deze wat verfrommeld in een prullenbak. Doe de omschrijving van de
puzzel in de envelop en leg die bovenop.
Voorbereiding:
Per groep/kind/lokaal: pen, intro blaadje (hierop staat de eerste hint voor de 1e opdracht)
Benodigdheden per opdracht, enveloppen met de puzzels/opdrachten.
Envelop 1: IK BEN puzzel, bijbel.
Envelop 2: Puzzel Marta en Maria, schaar, bijbel.
Envelop 3: puzzelopdracht Jezus huilt, prullenbak met 10 zakdoekjes met

letters
cijferslot.

Envelop 4: Puzzel ABBA Vader. Extra: Onthoud de getallen voor het

Envelop kist: Gegevens voor de slotjescode. Dat zijn de getallen gevonden in
puzzel 4.
Kist met cijferslot 2415: Beschrijving oplossingscode. tekst: Jezus is:
________
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4b
Escaperoom Lock Down
Johannes 11
Aantal personen: 1 tot en met 16.
Spel met één persoon en een klein groepje.
Mogelijkheid A: Leg of verstop de enveloppen in de ruimte(s). Op de achterkant van de
envelop staat de verstopplek van de volgende. Geef de eerste hint mee bij de intro.
Spel bij meerdere groepjes (maximaal vier groepjes van vier).
Bij meerdere groepen in één ruimte:
Mogelijkheid B: Verstop de vier opdrachten in de ruimte. Geef elke groep een hint voor
een andere opdracht. Met de gevonden codewoorden zoeken de groepen samen de
oplossingscode in de kist.
Mogelijkheid C: Als B maar… elke groep begint bij een andere opdracht, en alle groepen
maken alle opdrachten. Voor elke groep ligt een aparte envelop klaar met eigen
groepsmerk per opdracht. Welke groep vindt als eerste de vier woordcodes? Deze groep
mag als eerste de envelop lezen op de kist en proberen het cijferslot te openen voor de
oplossingscode.
Meerdere groepen in meerdere ruimtes: De kist met de oplossing ligt op een centrale plek.
Welke groep vind als eerste de oplossing?
Mogelijkheid D: Als C maar…. per groep worden de opdrachten verstopt in meerde
ruimtes. Elke groep begint met de hint van een andere opdracht.
Mogelijkheid E: Groepen verdelen over meerde ruimtes. Daarin zijn voor elke groep
afzonderlijk alle opdrachten verstopt. Spelen als bij A.
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