
Verwerkingen

Werkblad Maria is verrast!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Voor elk kind twee splitpennen
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Prikpennen

Werkwijze: Kleur de plaat in.
 Knip de plaat recht af, tussen de armen en Maria in.
 Knip de armen uit.
 Prik met de prikpen twee gaatjes bij Maria. De plekken zijn aangegeven met 
 twee stipjes, op de plek waar de armen normaal zouden zitten.
 Prik ook op de armen op de stipjes.
 Steek de splitpennen eerst door een arm en daarna op de goede plek bij Maria.
 Probeer even uit of de armen gelijk goed zitten of even omgewisseld moeten 
 worden.
 Kunnen de kinderen het Bijbelverhaal nu navertellen met behulp van de plaat?  
 Eerst heeft Maria haar armen voor haar gezicht, omdat ze verdrietig is. Als ze 
 Jezus herkent haalt ze haar armen van haar gezicht en is ze blij verrast.

Tijdsduur:  15 min.

Laat iedereen het horen!

Iedereen moet horen dat Jezus is opgestaan. Dat doe je door van je te laten horen, door bijvoorbeeld muziek 
te maken.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een chipskoker of een potje met een deksel
 - Rijst, bruine bonen (ongekookt), droge pasta of ander materiaal dat kan ram-

melen
 - Versiermaterialen
 - Gekleurd papier
 - Lijm
 - Evt. plakband
 - Voor ieder kind een strook met de tekst ‘Jezus leeft! Laat iedereen het horen!’
 - Het lied ‘Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft’ van Elly en Rikkert, via  

https://www.youtube.com/watch?v=AuPvUckUg20 of van een van de volgende 
cd’s: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1) of De steen is 
weg

 - Afspeelapparatuur

Werkwijze: Doe wat rijst of iets dergelijks in de chipskoker of het potje en sluit de koker of 
 het potje goed af met lijm of plakband.
 Versier de koker of het potje tot een vrolijk versierd muziekinstrument.
 Plak de strook met tekst op of aan de koker.
 Luister samen naar het lied ‘Vertel het aan de mensen, dat Jezus leeft’ en zing 
 het samen. De kinderen maken de muziek erbij met hun muziekstrument.

Tijdsduur:  ca. 10 min.
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Wees blij!

Het Paasfeest is een feest van vreugde.

Je hebt nodig: - Het lied ‘Hij is opgestaan’ van Elly en Rikkert, via:
   https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc of een van de cd’s Kom en 

zie, Een boom vol liedjes (deel 1), Kom maar gewoon of Weet je dat de lente 
komt

 - Afspeelapparatuur

Werkwijze: In het verhaal zitten veel emoties en andere elementen die de kinderen mee 
 kunnen doen met gebaren tijdens het verhaal. Haal bijvoorbeeld de volgende 
 woorden uit het verhaal die je met gebaren kunt doen:
 - stil (bijvoorbeeld: ssst met de vinger voor de mond)
 - opletten
 - verdrietig 
 - schrikken
 - huilen
 - blijdschap/vreugde
 
 Bedenk van tevoren welke gebaren je er bij doet. Vertel de kinderen dat ze heel 
 goed moeten opletten tijdens het verhaal en dat ze bij de bovengenoemde  
 woorden de gebaren mee mogen doen. Oefen van tevoren de gebaren een 
 aantal keren.
 Probeer zelf het verhaal beeldend te vertellen.
 Zing daarna samen het lied ‘Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft! 
 Laat de vreugde er maar afspatten, want Jezus bleef niet dood, Hij is opgestaan 
 en LEEFT!

 Praat nog even na over het volgende:
 - Waarom was Maria zo verdrietig?
  Door het verdriet om Jezus’ dood was ze bijna vergeten wat Jezus had 

beloofd, voordat Hij gevangen werd genomen. Hij had beloofd dat Hij na drie 
dagen weer op zou staan uit de dood. Maria was vreselijk geschrokken toen ze 
zag dat het graf leeg was! Ze dacht dat het lichaam van Jezus meegenomen 
was en dat Hij nu echt voorgoed weg was. Gelukkig was dat niet zo en heeft 
Jezus gedaan wat Hij heeft beloofd.

 - Hoe voelde Maria zich, toen ze door had, dat het Jezus was die tegen haar 
praatte en niet de tuinman?

  Ze was heel erg blij, en ze wilde Hem het liefst vastpakken en nooit meer laten 
gaan! Het Paasfeest is een feest van vreugde, we mogen feest vieren dat 
Jezus is opgestaan! Hij heeft het gewonnen van de dood, en het mooiste is dat 
we vergeving mogen vragen voor alle dingen die we verkeerd gedaan hebben, 
God houdt van ons en laat ons nooit meer gaan. We mogen heel dicht bij Hem 
leven! Wil jij dat ook graag?

Tijdsduur:  ca. 15 min.

Puzzelblad Jezus opgewekt uit het graf

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossing:  Vertel iedereen dat Jezus leeft

Tijdsduur: 10 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc


Nieuw leven

Bloembollen zijn bij uitstek het symbool voor het nieuwe leven, net zoals Jezus ons nieuw leven gaf.

Je hebt nodig voor elk kind: - Een bakje/potje
 - Een bloembol, bijv. tulp/narcis (bij een tuincentrum zijn ook vaak bakjes met 

daarin een paar bollen te koop, deze kun je eventueel uit elkaar halen)
 - Een steen (niet te groot)
 - Een strook linnen (of bijvoorbeeld een stuk verbandgaas of een strook na-

turelkleurig katoen)
 - Stiften
 - Potgrond
  Tip: zorg voor oude kranten of een zeiltje voor onder de potgrond en een 
  stof en blik. Dat is handig met het opruimen.

Werkwijze: Vul het bakje met wat potgrond en zet hierin een bloembol.
 De steen (verwijzing naar de weggerolde steen van het graf) kun je erbij leggen.
 Schrijf op de strook stof de tekst: ‘Jezus is nieuw leven’ en leg deze bij het 
 bakje. 

Alternatief: Schrijf de tekst op het bakje en drapeer de strook linnen er zonder tekst     
 omheen.

 Je kunt ervoor kiezen om dit bloembakje weg te geven aan gemeenteleden 
 of om ieder kind er twee te laten maken: een voor zichzelf en een voor een 
 ander.

Tijdsduur:  15 min. per plantenbakje

Graankorrels

In de Bijbel staat de vergelijking over hoe graankorrels sterven in de aarde, en dat dat noodzakelijk is om 
daaruit nieuw leven voort te brengen. Vandaag kijken we hoe dat in de praktijk eruit ziet.

Je hebt nodig: - Graankorrels (vaak te koop bij molens)
 - Enkele bloembollen zonder bloem
 - Enkele bloembollen in bloei

Werkwijze: Leg de graankorrels en de bloembollen zonder bloem op tafel.
 Vertel: Vandaag vieren we het Paasfeest. De dag dat Jezus opgestaan is uit het 
 graf! 
 Je zult nu vast wel denken: wat heeft een graankorrel en een kale bloembol 
 daar nu mee te maken? 
 We beginnen met de graankorrel. In de Bijbel wordt de dood en opstanding van 
 Jezus namelijk vergeleken met een graankorrel. De graankorrel, die gezaaid 
 wordt in de grond, sterft eerst voordat hij kan groeien en vrucht kan geven. En 
 zo is het ook met de bloembol, je stopt hem in de grond en eerst lijkt er niets te 
 gebeuren (laat de bol zonder bloem zien), maar na verloop van tijd groeit en 
 bloeit hij toch weer, steeds weer opnieuw (laat de bol met bloem zien)
 Jezus stierf en drie dagen was het stil, leek er niets te gebeuren. Maar Jezus liet 
 zien dat Hij groter en machtiger is dan de dood. Doordat Hij opgestaan is uit de 
 dood, kan Hij eeuwig leven geven, en dat kunnen wij krijgen als we in Hem 
 geloven, in zijn dood en opstanding.

Tijdsduur:  10 min.
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Puzzelblad Jezus leeft!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Schrijfmaterialen
 - Voldoende bijbels of kopieën van het bijbelgedeelte

Oplossingen: - Vragen:
	 	 •	Johannes	was	de	snelste	leerling
	 	 •	Petrus	ging	als	eerste	het	graf	in.
	 	 •	Petrus	ging	het	graf	in,	zag	de	doeken	en	zag	dat	de	doek,	die	het	gezicht								
       bedekt had, apart lag. 
	 	 •	Johannes	boog	voorover,	zag	de	doeken	maar	ging	niet	naar	binnen.	
	 	 •	Maria	mocht	Jezus	niet	aanraken.	Dat	was	vast	moeilijk	voor	haar,	want	wil	je	
     iemand niet altijd graag omhelzen of aanraken? 
	 	 •	Maria	zag	dat	de	steen	weg	was	en	ging	direct	naar	Petrus	en	Johannes.	
	 	 •	Maria	was	verdrietig	toen	ze	bij	het	graf	achterbleef.	
 - Paardensprong:  Opgestaan
 - Om verder over te denken: vragen om met elkaar over te praten

Tijdsduur:  15 min.
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Jezus leeft! 
Johannes 20:1-18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de verschillen 
 
Maria, Petrus en Johannes gaan op 
paasmorgen naar het graf. Het graf is 
open en Jezus is er niet meer. Zie jij 
de verschillen tussen deze 3 mensen 
in hoe zij dit waarnemen en beleven? 
Zoek Johannes 20:1-18 op, daar vind 
je de antwoorden.  

Wie was de snelste leerling?  
 

OM VERDER OVER TE DENKEN 
 
Zou er een reden geweest zijn dat de 
andere leerling minder snel was?  
 
 
Zie je verschil in de beleving van Petrus 
en Johannes in/bij het graf? 
 

Als jij in dit verhaal geleefd zou hebben, 
op wie zou jij dan het meest lijken: 
Petrus, Johannes of Maria? Waarom? 

Wat deed Petrus toen hij bij het graf kwam? 
 

Maria was de eerste die ’s morgens bij 
het graf kwam. Wat deed ze toen?  

Wat deed Johannes toen hij bij het graf 
kwam?  
 

Welke leerling ging als eerste 
het graf in?  
 

Hoe voelde Maria zich toen ze 
achterbleef bij het graf?  

Wat mocht Maria niet doen van Jezus? 
 
 
 
Hoe denk je dat ze dat vond? Probeer 
je eens voor te stellen dat jij in haar 
schoenen stond! 

Paardensprongpuzzel 
 
een paardensprong = 1 stap opzij en 2 
stappen omlaag/omhoog of 2 stappen opzij en 
1 stap omlaag/omhoog. 
 
De letter in het midden is de laatste letter van 
het woord. De beginletter moet je zelf zoeken. 
Weet jij welk woord hier staat? 

S A G

P N T

A E O
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