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Een nieuw begin

1. Lees samen Marcus 16 vers 1-8.
5. ‘toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een wit geklede jongeman zitten. Ze
schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen ‘wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier, kijk, dat is de plaats
waar hij was neergelegd.’ ( NBV)
Jezus was opgestaan uit de dood. Jezus leeft! Een nieuw begin voor alle mensen. Denk je
dat de vrouwen bij het graf nog verdrietig waren? Wat gingen ze doen?

1. Lees: Matteüs 20:19b uit De Bijbel in Gewone Taal
“…ze zullen hem aan een kruis hangen. Maar drie dagen later zal hij
opstaan uit de dood.”
Dat Jezus zou opstaan was voorspelt! Het hoort bij Zijn plan dat hij zou sterven en na 3
dagen weer zou opstaan. God geeft om ons en heeft alles voor ons over, zelfs zijn eigen
zoon.
Wat vind je daarvan? Bespreek dat met je vader/moeder/ opa of oma.

2. De dood van Jezus en zijn opstanding is voor ons een nieuw begin. Elke

keer weer!
Wat betekent dat voor jou? Schrijf dat eens op.

Nu aan de slag!
Nodig:
- Klei (sneldrogend, die hard wordt)
- Evt. deegrollers en bekers
- (Strijk)kraaltjes
- Boterhamzakjes of vuilniszak (in stukken geknipt)
- Potgrond
- Bloembolletjes of zaadjes
Een zaadje of bloembol ‘sterft’ in de grond voordat er een nieuwe plant uit ontstaat. Deze
bloembol staat symbool voor Jezus die in het graf werd gelegd. Na drie dagen ontstaat er
nieuw leven, er ontkiemd iets nieuws.
Uitleg activiteit
Maak van de klei een bloempotje. Boetseer hem zo dat die blijft staan.
Je kunt bijvoorbeeld deegrollers gebruiken om eerst een ronde plak te maken voor de
bodem. Gebruik een grote beker om de cirkel uit de klei te drukken. En daarna een lange
rechthoekige plak die je rechtop, rondom de bodem zet. Zorg dat de klei goed aan elkaar
bevestigd is op de bodem.
Versier de potjes door er (strijk)kraaltjes in te drukken.
Laat de klei even drogen zodat het hard wordt.
Knip een boterhamzakje open en leg dit in het potje. Of gebruik een stukje vuilniszak of
ander plastic.
Doe potgrond in de potjes en plant het bloembolletje of het zaadje hierin. En nu wachten tot
het gaat groeien!
Vragen om door te praten:
1. (Hoe) kun jij aan de bloembol zien dat hier een mooie bloem uitkomt?
2. Wat gebeurt er met een bloembol nadat je die in de grond heb gestopt?
3. Jezus stierf en werd daarna in een graf gelegd. Maar na drie dagen was Hij daar
niet meer, Hij was opgestaan in een nieuw lichaam! Waarom lijkt dat op jouw
bloembol in de grond?

4.

Wat vind jij het mooiste aan de lente?

Suggesties om nog te bekijken:
https://opkijken.nl/het-paasverhaal-2/ ( het paasverhaal)
https://opkijken.nl/palmpasen-met-de-zandtovenaar/

Suggesties om te zingen:
Groep 1-4)
https://www.youtube.com/results?search_query=pasen+is+een+nieuw+begin ( pasen is een nieuw begin)
https://www.youtube.com/watch?v=r8i3o-Nc4G8 ( Kleine ezel)
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI ( de steen is weg!)
Groep 5-8)
https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA

