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Een onze-lieve-heersbeestje aan de onderzijde van een paaslelie
Foto gemaakt door: Marc Messely
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1. Op weg naar Pasen...
Leesschema paasweek:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 6/4 -  Joh. 12:1-11
Dinsdag 7/4 – Joh. 12:20-36
Woensdag 8/4 – Joh. 13:21-30
Donderdag 9/4 – Joh. 13:1-17;31-35
Vrijdag 10/4 – Joh. 18: 28-19:37
Zaterdag 11/4 – Matt. 27:57-66
Zondag 12/4 – Joh. 20:1-18

Goede vrijdag
Een moment van bezinning om alleen te doen of samen met het gezin. De woorden in vetgedrukt worden
luidop gesproken door één persoon. Woorden in cursief worden door iedereen luidop gesproken.
Een moment van stilte om even tot rust te komen. Tijdens de stilte wordt één kaars aangestoken.
Mijn ziel wacht op de Heer
meer dan wachters op de morgen.
Meer dan wachters op de morgen,
verwacht ik Hem.
Uit de diepten roep ik tot U
Heer, luister naar mijn stem.

Wij aanbidden U, Here Jezus, omdat door Uw dood
heeft u de schepping verlost van zonde en dood.
Ieder mag een gebed uitspreken van dankbaarheid
tot God.
Licht van de wereld, schijn in onze duisternis.

Met heel mijn hart wil ik U loven en prijzen
Heer, luister naar mijn stem.

Bid voor onze gebroken wereld. Na elk gebed mag
iedereen het volgende gebed uitspreken:

Als U, Heer, onze zonden telt
Wie zou blijven staan?

Licht van de wereld, schijn in onze duisternis.

Ik wacht op de Heer.
Mijn ziel wacht op Hem,
en op Zijn woord
vestig ik mijn hoop.
Een moment van stilte.
Lees de volgende Bijbeltekst luidop:
Johannes 19:17-30.
U bent waardig, Lam van God, omdat u stierf,
en door uw bloed heeft u velen vrijgekocht,
heiligen van elke stam, taal en natie;
U heeft hen tot een koninkrijk van priesters
gemaakt
Om u te dienen tot in eeuwigheid.  

De Here is mijn licht en mijn heil,
Voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijn levenskracht,
Voor wie zou ik angst hebben?
Onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk
zingen.
Ik geloof dat ik de goedheid van de Heer zal zien
in het land van de levenden.
Wacht op de Heer,
wees sterk, en wacht op Hem.
Onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk
zingen.
Een moment van stilte. Tijdens de stilte wordt de
kaars uitgeblazen. Op goede vrijdag blies Jezus zijn
adem uit en vertrouwde hij zijn ziel toe aan God.
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Stille zaterdag
Ga op zoek naar een plek waar je minstens 15 tot 30 minuten ongestoord kan zitten. Waar
huisgenoten, maar ook gsm of computer jou niet afleiden.
Lees Lucas 23: 44-46 en Mattheus 27:45-47
Sluit je ogen. Beeld je in dat je een van
Jezus’ leerlingen bent of een van de vrouwen
aan het kruis. Leef je in in een van deze
personages. Jezus, jouw Heer, de man die jij
een aantal jaar van dichtbij gevolgd hebt, is
gestorven.  
- Wat voel je? Welke emoties zijn
aanwezig?
- Wat denk je?
- Wat gebeurt er rondom je?
- Welke herinneringen heb je?

Denk hierover na alsof jij die persoon bent.
Onthoud, de discipelen wisten niet (of ze
hadden niet door) dat Jezus na drie dagen uit
de dood ging opstaan.
Neem na deze inleefoefening de tijd om 15
minuten of langer volledig in stilte door te
brengen.
Het is Stille zaterdag. Voor de discipelen was
het sabbat. De rustdag. De dag waarop de
maatschappij stopt.

Wees stil. Luister. Rust. Stop.
Eindig deze oefening met het volgende gebed:

God,
In het donker wachten wij – omdat ons
leven soms zo tot stilstand is gekomen
en wachten het enige is dat ons rest
In het donker wachten wij – omdat
we beseffen dat het ons aan kracht
ontbreekt het duister te doorklieven
In het donker wachten wij – met alles
wat we meebrengen aan hoop en
verwachting, aan zorg en verdriet, aan
schuld en verlorenheid.
In het donker wachten wij – en roepen
uw Naam: dat U met ons bent
Omwille van uw naam, omwille van uw
trouw roepen we tot U
Om uw vrede, om hoop, om uw licht, om
opstanding, amen
(een gebed door Alexander Veerman)

Maak van deze dag een sobere dag. Kleed je sober, eet sober. Durf dit een dag van rouw
laten zijn. Durf je inleven in het verdriet dat de discipelen voelden. Op deze dag lijkt de
wereld verloren te zijn. Het duister lijkt te hebben overwonnen.
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Pasen
Het is Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan! Het
graf is leeg! Jezus leeft! Trek je beste kledij
aan, versier het huis, bereid een feestmaal.
Dit is een dag om te feesten. Om te vieren dat
Jezus de dood overwon. Vier dat Hij de prijs voor
ons betaald heeft. Vier dat wij gered zijn! Zing
om zijn naam groot te maken.

Juich ter ere van Hem!

Deel foto’s van
jou (en je gezin)
op je paasbest
en jouw feestmaal
met Hester zodat we
volgende week met
de rest van de kerk
een aantal foto’s
kunnen delen!

https://www.youtube.com/watch?v=usfiAsWR4qU

Ben jij er bij tijdens onze online paasdienst?
Laten we als kerk God grootmaken voor wat Hij
heeft gedaan voor ons.
Zondag om 10u via het online medium zoom.
Op het programma:
• Welkom
• Delen waarvoor we dankbaar zijn
• het Paasverhaal voorgelezen
• Enkele liedjes samen zingen
• Zegen en gebed
• Gebed in kleinere groepjes
Dit zal maximaal een uur duren

Hoe werkt het?

Zet je computer klaar, zorg dat iedereen iets
lekkers te drinken heeft. Ga gezellig met iedereen
voor het scherm zitten en klik op volgende link:

https://us04web.zoom.us/j/259434203?pwd=VVo5d
GZMQXF5OVhBU0dFNkc4RGxSZz09
Nu krijg je een popup die vraagt op de zoom
app te installeren of op te starten. Installeer de
zoom app of open de app. Vul in het venster dat
verschijnt volgend paswoord in: 188200
Je bent nu klaar om deel te nemen!
De link is beschikbaar vanaf 9u45, de
samenkomst start om 10u
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Voor de creatievelingen:
Samen beleven wat pasen betekend door samen creatief bezig te zijn.
Hier zijn enkele creatieve ideeën waar je uit kan kiezen:

Glas-in -lood raamschildering:

Tip:
Meng een beetje
afwasmiddel door de
verf zodat het raam
achteraf makkelijk
schoon te maken is.

Plak met schilderstape een mooi
patroon op het raam. Je begint best in
het midden van het raam met een kruis
of een leuke andere figuur.
Neem een dikke (best een ronde)
verfborstel en stempel/ tamponeer de
verf in de vlakken.
Als de verf droog is mag je de tape van
het raam trekken.

Stuur fo
t
zotte we o’s door van ju
l
rkjes. D
an kunn lie creatieve en
e
week in
de bund n we dit volgen
de
el laten
zien!
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Schaduw-schilderij:
Goede vrijdag:
Zoek zwart-wit figuren, knip deze
uit en leg op een groot leeg wit
blad. (nog niet vastplakken)

Stille zaterdag:
Laat deze
figuren de hele
dag ergens
zichtbaar
liggen. Als
herinnering dat
het nog niet af
is.
Paaszondag:
Haal de figuren van het blad af en
schilder, kleur of beplak het blad
met mooie bonte kleuren:

Tip:
De figuren die
hier gebruikt worden
en nog een paar andere
voorbeelden kan je hier
downloaden:
https://we.tl/t-hxK2lIxtia
Google met het woordje
“Silhouette” bij Google
afbeeldingen als je zelf
iets wil zoeken.

Plak vervolgens de figuren (als
de verf droog is) op de gekleurde
achtergrond voor een prachtig
schilderij:

Tip:
Geef het
schilderij weg aan
iemand die je wilt
bemoedigen of
iemand die je
graag ziet.
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2. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan & Ingrid

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxy3M5UWst56aVxYii41DHx

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/5pxwFKlNGo0twTAWYXgbPz
Mijn Redder (Opw 680)
Iedereen zoekt naar liefde,
Trouw die nooit teleurstelt.
Geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
De goedheid van een Redder,
De hoop van de volken.
Refrein:
Mijn Redder bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.
Neem mij zoals ik ben, Heer,
Met al mijn angst en falen.
Vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof, Heer,
Wil ik U volgen.
Refrein
Bridge:
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht
Aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.
Refrein (2x)
Bridge
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Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
(Opw 169)
Ik leef omdat mijn Heer is verrezen,
In Hem heeft zoned
geen macht over mij.
Ik leef, ja leef,
want Hij is verrezen,
Ik leef en breng de eer aan Hem.
Dank U Jezus, dank U Jezus,
Omdat U verrees, omdat U verrees,
omdat U verrees, leef ik.

Uw genade is mij genoeg (Opw 614)
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Refrein
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein (2x)

Op dat moment (Opw 545)
Vers 1:
Jezus, Heer,
Wanneer ik aan uw offer denk
Zie ik een lijden, zo ongekend.
En steeds meer ervaar ik dat als godsgeschenk,
Ben ik daar op dat moment (2x)
Refrein 1
Op dat moment zie ik U
Aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken
door wat U voor mij deed;
Op dat moment van vreugde,
Op dat moment geef ik mij opnieuw.
Vers 1
Refrein 1
Vers 2:
Nu bent u verheven tot de hoogste plaats,
Waar ik U zien zal zoals U bent.
Maar ook nu blijft U mijn steun en toeverlaat,
Dank ik U op dit moment (2x)
Refrein 2:
Op dit moment zie ik U
Aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken
door wat U voor mij deed;
Op dit moment van vreugde,
Op dit moment geef ik mij opnieuw.
Bridge: (4x)
Dank u voor het kruis,
Dank U voor het kruis,
Dank U voor het kruis, o Heer.

De hemel juicht (Opw 359)
De hemel juicht
Tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt
Voor de schoonheid van de Heer.
Refrein:
In eeuwigheid zal Hij
Het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
Uit eerbied voor Gods Zoon.
Kom zing met mij
Tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij
Met zijn leven en zijn eer.
Refrein

Ik heb U nodig (Opw 763)
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.
Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
Refrein
Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
Refrein (2x)
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.
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U zij de glorie (Opw 213)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen
Van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd’ en welgezind,
En zegt telkenkere:
Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen
in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Lied van de maand:
Houd vol (Opw 798)
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan
Refrein 1 & 2 …
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3. Kleine zondagschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure
Jezus leeft!

Matteüs 21.1 - 11
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie
Spel
Vooraf: mama of papa verstopt de volgende lege voorwerpen: een envelop, een tas, een doosje en een
schoenendoos.
De kinderen zoeken de voorwerpen en maken ze open. Vraag: wat is de overeenkomst met de voorwerpen? Vertel de kinderen dat er in het bijbelverhaal van vandaag ook iets leeg is, wat zo verbazingwekkend is dat de mensen in het verhaal hun ogen niet konden geloven!
Gebed
Goede God, Vandaag is het feest. We vieren Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het graf
van Jezus is leeg. Jezus is niet dood, hij leeft. Hij is opgestaan. Jezus heeft gedaan wat hij beloofd
heeft. Hallelujah! Amen

Verhaal
1.

Vraag de kinderen om goed te kijken naar het plaatje (in bijlage) en te vertellen wat ze zien.

2.

Lees het verhaal:
‘Het is fris buiten, en het is nog halfdonker. Maar daar lopen twee vrouwen de stad uit: het zijn
Maria, een leerling van Jezus, en haar vriendin. Ze zijn op weg naar het graf van Jezus. Ze zijn
heel verdrietig. Jezus, van wie ze zoveel hielden, is gevangengenomen. Soldaten hebben hem
geslagen. Ze hebben hem aan een kruis gespijkerd. En daar is hij gestorven.
Maria en haar vriendin gaan deze ochtend weer naar het graf toe. Er staan een paar soldaten bij
de ingang van het graf. Die moeten het graf bewaken.
O nee! Wat is dat? Maria voelt zich ineens helemaal duizelig worden. Het lijkt wel of de aarde
onder haar voeten beweegt. En dat gerommel onder de grond, wat is dat? Een aardbeving! Maria en haar vriendin houden zich geschrokken aan elkaar vast. Het duurt even. Maar gelukkig,
dan stopt het. De aardbeving is voorbij.
‘Kijk nou!’ zegt Maria. Ze wijst naar het graf waar Jezus ligt. Er staat een man naast. Een man
met witte kleren aan. Je kunt hem niet aankijken, want zijn gezicht straalt als de bliksem.
‘Een engel!’ zegt Maria’s vriendin. De engel pakt de zware ronde steen die voor het graf ligt, en
rolt hem weg. En dan gaat hij op de steen zitten. De soldaten zijn zo geschrokken dat ze zijn
flauwgevallen. Ze liggen allemaal op de grond, voor het open graf van Jezus.
Maria slikt. Ze trilt van angst. Maar ze loopt samen met haar vriendin langzaam dichterbij. ‘Jullie hoeven niet bang zijn,’ zegt de engel. ‘Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die gestorven is. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Dat had hij van tevoren toch gezegd,
dat hij dat zou doen? Kijk maar in het graf. Hier heeft hij gelegen.’
Maria doet nog een stapje naar voren. Ze kijkt in het graf. Het is leeg. Het lichaam van Jezus
ligt er niet. De engel heeft gelijk! ‘Ga snel naar de vrienden van Jezus,’ zegt de engel. ‘Vertel
ze dat Jezus weer leeft. Dat hij is opgestaan uit het graf. En zeg tegen hen dat ze naar Galilea
moeten gaan. Dat is de afspraak die Jezus met ze gemaakt heeft. Daar zullen ze elkaar weer
ontmoeten.’
Maria en haar vriendin zijn zo blij. Ze kunnen het bijna niet geloven. Ze gaan meteen op weg.
En dan komt er iemand hun tegemoet. Het is Jezus! Jezus, die dood was! Hij staat voor hen: hij
leeft! Hij lacht naar hen.
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‘Goedemorgen,’ zegt hij. Maria laat zich op haar knieën vallen en raakt Jezus’ voeten aan. Ze is
heel erg geschrokken. ‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zegt Jezus. ‘Ga naar mijn vrienden. Vertel hun
dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zien we elkaar.’
Vragen:

1. Waarom zijn Maria en haar vriendin zo verdrietig in het begin van dit verhaal?
2. Bij het graf zien de vrouwen een engel. Hoe ziet de engel eruit? Wat doet de engel? Wat zegt de
engel?

3. Wie is de tweede persoon die Maria en haar vriendin zien? Wat zegt hij?
4. Wat vind jij het mooiste van het paasverhaal?
Zangmoment
De steen is weg: https://tinyurl.com/v8snyle
Lang leve de Koning: https://tinyurl.com/v8snyle
Happy Day: https://tinyurl.com/tuxoe6n

Tip: maak een filmpje
en stuur het naar de
WhatsApp groep van de
kleine zondagsschool! :)

Gebedsmoment
Vandaag gaan we God danken voor alles dat hij voor ons gedaan heeft. Wij kunnen Jezus danken dat
hij in onze plaats gestorven is op het kruis; dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij nog leeft!
Waarvoor zijn we nog dankbaar? Familie, vrienden, de natuur …?
Moedig de kinderen aan om hun dankbaarheid uit te spreken.

Knutselwerkje
1.

Schitterende Engel:
Wat je nodig hebt: het werkblad (in bijlage), glitters en lijm of glitterlijm, kleurpotloden en
stiften.
Aan de slag: De kinderen verbinden de puntjes, zodat de engel zichtbaar wordt. Ze doen
voorzichtig lijm op de engel en strooien er glitters op. De kinderen kleuren de kleurplaat verder
af in vrolijke kleuren.

Klaar met je knutselwerkjes? Neem een foto en stuur naar de WhatsApp groep!
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4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Kurt Bogaerts
Hoera JEZUS LEEFT!!!
bron: Bijbelbasics, aangepast door K. Bogaerts)
Introductie:
Vorige week had juffrouw Nancy het over palmzondag
Nadat Jezus Jeruzalem is binnengekomen, volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Jezus
geeft in de tempel uitleg over wie God is. Hij doet dit aan de hand van veel voorbeelden en
vragen. Hij richt zich nu in het bijzonder op de priesters en de leiders van het volk. Hij zet
de boel op scherp, want hij roept het volk op om wel naar de woorden van de wetsleraren
en farizeeën te luisteren, maar niet te leven zoals zij doen. Waarom niet? Jezus plaatst een
aantal kritische noten bij hun gedrag: zij helpen de mensen niet, ze hebben geen verstand,
ze doen niet wat belangrijk is en ze zijn schijnheilig (Matteüs 23). Jezus’ uitspraken zetten
kwaad bloed bij de leiders van het volk (Matteüs 26). Hij is te ver gegaan. Ze maken daarom
een plan om Jezus gevangen te nemen en te doden. Kort daarna wordt dit plan in werking
gezet Ze krijgen hierbij onverwachts de hulp van Jezus’ leerling Judas. Terwijl Jezus aan het
bidden is in Getsemane, komt er een grote groep mannen aan met zwaarden en stokken. Ze
zijn gestuurd door de priesters en de leiders van het volk. Ze nemen Jezus gevangen en brengen hem naar de hogepriester. In de rechtszaak die volgt, wordt Jezus beschuldigd en veroordeeld als godslasteraar. De leiders van het volk besluiten dat Jezus gedood moet worden,
maar hiervoor is toestemming nodig van de Romeinse autoriteiten. De leiders van het volk
brengen Jezus naar Pilatus. Pilatus geeft hun vervolgens de keuze: moet hij de onschuldige
Jezus vrijlaten of de misdadiger Barabbas? Hoewel je zou verwachten dat Jezus als onschuldig
man vrijgelaten wordt, geeft Pilatus opdracht de misdadiger Barabbas vrij te laten, omdat het
volk daarom vraagt. Jezus krijgt zweepslagen, wordt gekruisigd en sterft. Josef uit Arimatea
begraaft Jezus in een nieuw graf dat hij voor zichzelf in een rots had laten uithakken. De
leiders van het volk willen voorkomen dat Jezus’ leerlingen zijn lichaam stelen. Daarom plaatsen ze een aantal Romeinse soldaten voor het graf.
Te lezen Bijbelgedeelte:
Op deze zondag staat Matteüs 28:1-10 centraal: Jezus is uit de dood opgestaan! We richten
ons op de engel die de vrouwen vertelt dat Jezus is opgestaan.
Uitleg van de Bijbeltekst:
Kort nadat Jezus is gestorven, gaan twee vrouwen naar het graf van Jezus: Maria uit Magdala
en de andere Maria, de moeder van Jakobus en Josef (Matteüs 27:55). We lezen over allerlei gebeurtenissen: er is een aardbeving, er komt een engel uit de hemel naar beneden die
de steen wegrolt en erop gaat zitten, de bewakers beven van angst en vallen als dood op de
grond. Elk van deze gebeurtenissen is op zichzelf al opmerkelijk, maar bij elkaar krijgen ze
voor een Joods publiek extra betekenis. Het zijn namelijk allemaal elementen die je ook in de
Joodse heilige boeken tegenkomt als tekenen dat Gods nieuwe wereld doorbreekt. Zo trilt en
beeft de aarde in het Oude Testament bijvoorbeeld vaak als God verschijnt, net als hier in de
graftuin. En in Daniël 10:7, een gedeelte over de ‘eindtijd’, lezen we hoe het verschijnen van
een engel gepaard gaat met grote angst: de mensen slaan op de vlucht, net als de soldaten
later op de vlucht slaan (vers 11). En waar in de profetieën van de grote profeten regelmatig
genoemd wordt dat God op ‘de laatste dag’ zijn vijanden zal verslaan, zien we dat hier de sol-
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daten neervallen ‘alsof ze dood zijn’. De betekenis van deze gebeurtenissen bij elkaar horen
bij het moment dat Gods nieuwe wereld doorbreekt. Alleen gaat het net iets anders dan
verwacht: in plaats van dat de hele wereld er meteen iets van merkt, gebeurt het hier in het
klein. Gewoon in een graftuin. De vrouwen zien dit allemaal voor hun ogen gebeuren. En dan
zegt de engel dat ze niet bang hoeven te zijn. We lazen al wel dat de soldaten – gewend aan
oorlog en tumult – beven van angst en als dood op de grond vallen: al die tijd blijven ze op
de grond liggen. Dit staat in contrast met de vrouwen die, ondanks dat ze schrikken, op hun
benen blijven staan. De engel nodigt de vrouwen uit om het lege graf binnen te stappen. Hij
legt uit dat Jezus hier niet is, want hij is opgestaan uit de dood. De engel geeft de vrouwen
vervolgens de opdracht om naar de leerlingen te gaan om te vertellen dat Jezus uit de dood
is opgestaan en dat hij naar Galilea gaat. Daar zullen ze hem zien, zoals hij zelf gezegd heeft
(Matteüs 26:32). En net als de vrouwen op weg gaan naar de leerlingen, komt Jezus hun
tegemoet. Hij herhaalt wat de engel zegt: ze hoeven niet bang te zijn, en ze moeten aan de
leerlingen vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze hem zien. Jezus herhaalt
de woorden van de engel, wat de opdracht nog eens extra nadruk geeft. De vrouwen gaan op
weg. Jezus leeft: ze hebben hem met eigen ogen gezien!
Lied:
Beluister volgende liederen:
• De steen is weg: https://youtu.be/-gAy0PC336g
• Hij leeft:  https://youtu.be/LaVhLYhlOgY
• Hij leeft: https://youtu.be/jLfUrzrXLRc
• Weet je dat de lente komt: https://youtu.be/MpfhqCGiq7s
In bijlage kan je nog een quiz vinden en een woordraadsel om als gezin op te lossen
Nuttige bezighoud:
Nu je toch veel tijd over hebt kan je indien je wilt nog onderstaande doen. Daarvoor heb je
nodig een A3 papier en verf + schilderborstel of wasco

Je kan de poster ophangen in
je kamer als dat mag van de ouders :)
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5. Tieners
Samengesteld door: Jaël Hostens
Inleiding:
Vandaag is het Pasen. Pasen is het belangrijkste feest van de Christenen. Jezus dood verloste ons van
onze zonden zodat wij tot God konden komen. Dit is waar Pasen rond draait. Dankzij Jezus krijgen wij
een nieuw leven. Vandaag gaan we op ontdekking wat dit nieuwe leven nu inhoud vandaag, in deze
tijd.

Wat betekend pasen?
Heropfrissing:
Tweeduizend jaar geleden stierf Jezus voor onze zonden. Hij werd in een graf gelegd maar stond
drie dagen later op uit de dood. Hij kreeg een nieuw leven, een hemels leven. Door die kracht
waaruit Jezus opstond kan jij een nieuw leven krijgen. Jij moet er wel voor kiezen om dat nieuwe leven te krijgen. Dat kan door te geloven. Jij ontvangt dan dat hemelse leven hier op aarde.
Dat wil niet zeggen dat je geen pijn, verdriet, angst kan krijgen. Jezus geeft hoop! Met Pasen is Jezus
opgestaan zodat wij dat nieuwe leven kunnen krijgen. Lees nog eens Filippenzen 4:4-8 en 2 Korintiërs
4:7b-11.

Videofragment:
Bekijk de video “Ik lijd met je mee” via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE

Enkele bijbelgedeelten
Lees Johannes 20:1-10
“Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook
hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere
doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het
eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift
nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.”
Vragen:
1. Welke emoties zouden de leerlingen hebben gehad?
2. Begrijp je waarom ze zo reageren?
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Toelichting:
We stappen een verhaal binnen op het moment dat voor het eerst duidelijk wordt dat er iets niet
klopt.... Jezus ligt niet meer in zijn graf. Wat moeten de vrienden van Jezus een hoop emoties en
gedachten hebben gehad. Het ongelooflijke is gebeurd. Nochtans heeft Jezus zelf een aantal keer tegen
zijn leerlingen gezegd dat hij na drie dagen weer levend zou worden.
De opstanding heeft een centrale plek in wat Paulus aan gelovigen en gemeenten doorgeeft. In het
volgende gedeelte haalt Paulus fel uit naar een groep in de eerste kerk die ging twijfelen aan de
letterlijke opstanding van Jezus.

Lees 1 Korintiërs 15:3-7,17-19, 22
“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de
derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens
aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters
tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan
Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.”
“Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw
zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.”
“Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.”
Vragen:
3. Waarom zou Paulus dit thema hebben gekozen om over te schrijven in zijn brief?
4. Is de boodschap uit de brief nog steeds actueel?
Toelichting:
Paulus maakt z’n punt: de opstanding is de kern van het christelijk geloof. Stel dat Jezus niet echt de
dood heeft overwonnen, dan kan die levenskracht ook niet overwinnen in jouw en mijn leven. Dan zijn
we nog steeds slaaf van de zonde en de (onvermijdelijke) dood, lichamelijk en geestelijk… Godzijdank
is dat niet zo. Je ontvangt nieuw en eeuwig leven dankzij de opstanding van Jezus. Het laatste vers,
maakt duidelijk dat Gods kinderen toegang krijgen tot het Leven; leven met de kwaliteit van de
eeuwigheid.
Paulus legt in een andere brief op een bijzondere manier de link tussen de opstandingkracht en ons
geloof. Het eerste hoofdstuk van Kolossenzen is een lofzang op de schoonheid van Jezus en op de grote
kracht van God. Het gedeelte wat wij gaan lezen, borduurt hier op voort en omschrijft hoe de kracht
van God Jezus gevuld heeft en tot leven heeft gewekt.

Lees Kolossenzen 2:9-12
“Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem,
het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook
besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van
het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u
ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus
levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.”
Vragen:
5. Welke gedachten en gevoelens roept het bij je op als je beseft dat Gods volheid in je woont?
6. Wat betekent het volgens jou dat je ‘samen met Jezus levend bent gemaakt’?
Toelichting:
Deze kracht, deze volheid is ook in jou, in ons, omdat Jezus in ons is! Is dat niet waanzinnig? Dezelfde
kracht die Jezus 2000 jaar geleden de dood deed overwinnen, is in jou. In jouw hart en lijf. Neem
gerust wat tijd om hier met elkaar verbaasd over te zijn.
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Videofragment:
Bekijk de video “Ik lijd met je mee” via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE

Pasen in tijden van Corona:
Dit jaar valt Pasen op 12 april. Vandaag dus! Toch zal het anders zijn dan andere jaren. Scholen zijn
dicht, veel winkels zijn gesloten, ouders kunnen niet meer gaan werken, activiteiten worden afgelast,…
ga zomaar door. Het corona virus is in het land en legt onze drukke levens stil. Misschien maken al die
maatregelen u bang. Schrik van die onzekerheden. Schrik voor wat de toekomst nu brengt. Misschien
ben je er niet mee bezig en denk je: “een extra lange vakantie”. Hoe dan ook, we hebben allemaal veel
tijd. Tijd die we nuttig kunnen gebruiken.
Even herhalen, wat vieren we weer met Pasen? Met Pasen vieren we dat Jezus stierf voor onze zonden
en daarna weer opstond na drie dagen. Dit allemaal zodat wij een nieuw leven zouden hebben en later
als we sterven met Hem naar hemel kunnen gaan.
Hoe kunnen we dit dan linken aan heel dat Corona gebeuren? Wel, kunnen we in deze onzekere tijd
niet een beetje hoop gebruiken? Hoop die Jezus ons heeft gegeven. Hoop die ons verteld dat God bij
ons is. Dat we onze zorgen, onzekerheden, bangheden,…en noem maar op bij Hem mogen brengen. In
Filippenzen 4:6-7 staat er: “ De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig
hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Dit is toch een geweldig fijn en hoopvol vers. We hoeven
ons geen zorgen te maken want God is bij ons. Geeft dit je niet een beetje hoop?

Hoe kunnen we dit dan praktisch toepassen?
We weten nu dat Pasen ons hoop heeft, zou het niet fijn zijn deze hoop door te geven aan
anderen? Vandaag vieren we Pasen. Het is paasvakantie, je mag nergens naartoe, je hebt veel
tijd! Probeer die tijd nuttig te gebruiken..

Schrijf een brief
Misschien heb je dit al gedaan maar stuur eens een kaartje naar uw grootouders. Laat hen
weten dat je aan hen denkt. Probeer hen te bemoedigen. Probeer hen hoop te geven, die wij
gekregen hebben door Pasen.

Opdracht:
Denk eens na in de week na Pasen over wat jou hoop heeft. Wat is er wel positief in deze tijd.
Het kan zijn dat de veranderingen in de natuur jou hoop heeft. Een bijbeltekst, een film, een
liedje… dat je heeft aangesproken. Of nieuwe talenten die je uitprobeert. Neem daar eens foto
van en zet dat eens in de Whatsapp groep en vertel ons waarom dit je hoop heeft.

Luister eens naar volgend liedje over hoop.
https://www.youtube.com/watch?v=u-1fwZtKJSM

Ik wil hier eindigen. Vergeet niet om de komende week eens te denken aan wat Jezus voor ons heeft
gedaan. Dank hem voor het meest hoopvolle feest dat we vandaag mogen vieren!
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6.Prediking
Door: Gilbert Lamsens

Te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/pasen-3/

Samenvatting:
De 3 dagen van Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen vormen het fundament van
ons geloof. Aan de ene kant de pijn van Goede vrijdag; de pijn van de Vader die Zijn
zo geliefde (Lucas 3:22) Zoon geeft. Daarnaast Jezus’ fysieke pijn en Zijn emotionele
pijn verlaten te zijn door Zijn Vader. Ten slotte de pijn van de engelen die toezien hoe
alles verloren lijkt en niet mogen ingrijpen... Dit alles wordt omgekeerd wanneer die
3e dag, de opstanding aanbreekt. Hij heeft de dood overwonnen!
Kruisiging & kruiswoorden
In het licht:
1. Lucas 23:35
2. Lucas 23:43
3. Johannes 19:26-27
De dag van de kruiziging was
een bijzondere dag! Jezus
schenkt vergeving aan zijn
eigen beulen terwijl hij een
pijnlijke dood sterft. En dan
wordt het donker, want de
bron van het licht is weg.
(Johannes 1:5)
In
4.
5.
6.
7.

het donker:
Mattheus 27:46
Johannes 19:28
Johannes 19:30
Lucas 23:46

Wonderen & ongeloof
Naast de 3 uur durende
donkerte is er ook een
aardbeving en scheurt het
voorhangsel van de tempel.
Wonderen en tekenen die
getuigen dat er iets groots
aan het gebeuren is.
Lucas 24:1-12
Iedereen was getuige van
de wonderen. Toch zijn het
3 dagen later de vrouwen
die als eerste geloven dat
Jezus is opgestaan. Nadat
ze het gezien hebben. Ze
verspreiden het verhaal. En
de leerlingen? Ze wilden niet
direct geloven,... ondanks
alles wat ze gezien hadden.

Opstanding & verandering
Jezus is opgestaan, de
leerlingen hebben Hem
gezien. Ze hebben hem
aangeraakt. Ze zijn overtuigd
geraakt van de waarheid. Ze
beginnen de schrift meer en
meer te verstaan. Ze zijn niet
bang meer,... Waar Petrus 3
dagen eerder zei “ik ken die
man niet,...” verdedigt hij nu
dat “Jezus leeft”.
Ook vandaag spreekt God
nog tot mensen door zijn
woord. Ook zijn er nog
wonderen. We kennen
allemaal getuigenissen zoals
Moslims die dromen van
Jezus hebben.

De opstanding is reëel! De opstanding bewijst de goddelijkheid van Jezus, door Hem zijn
wij gerechtvaardigd om bij God te komen. Alle getuigenissen en verhalen waarin God
spreekt bewijzen dit. Zonder opstanding is Pasen betekenisloos. Geloven wij? Of zijn wij ook
weigerachtig en willen we eerst bewijzen zien zoals de leerlingen?
De opstanding opent niet alleen de weg tot God, het bevestigd ook dat Jezus zal
wederkomen. (Zacharias 14:5 & Openbaring 19:11-16)
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7. Extraatjes
Oproep • bidstond
Graag zouden we samen een bidstond organiseren. We overwegen hiervoor een
platform als Zoom of Skype te gebruiken. We zijn op zoek naar mensen om deze
bidstond te organiseren en leiden.
Onze werkgroep heeft al ervaring met Zoom en Skype dus daar zullen wij zeker
bij helpen. We zoeken vooral iemand die de bidstond wil plannen en inhoudelijk
voorbereiden.
Zou je dit één keer (of meerdere keren) zien zitten? Stuur een mailtje naar
hestervandersteen@gmail.com

InstaWall • Zo zag onze week er uit:
In de volgende editie organiseren we weer een InstaWall met foto’s van hoe jullie week
was! Laat je zondagschoolwerkjes hier zien, welke dingen ben je tegengekomen in de
natuur? Heb je met het gezin een spel gespeeld,...
Stuur gerust foto’s door van wat je hebt gedaan deze week.

Hester van der Steen

Nick Vermeirsch

• 19 •

ende
Volg een
week voor
pt
rece olsoufflé
e
mko
bloe Christin
van

Recept
Door: Holly Delameillieure

Simnel Cake

Een traditionele Engelse cake voor Pasen. Deze vruchtencake wordt bedekt
met elf marsepeinballen, die symboliseert de elf apostelen van Christus
(zonder Judas).
Na 40 dagen zonder suiker, kunt u waarschijnlijk raden wat ik zal eten voor het ontbijt op Paaszondag!
Happy baking!
Holly x
Ingrediënten
• 100g gekonfijte kersen
• 225g boter
• 225g bruine basterdsuiker
• 4 eieren
• 225g zelfrijzend bakmeel
• 225g rozijnen
• 100g krenten
• 50g gekonfijte schil
• 2 citroenen (alleen de schil)
• 2 koffielepels speculaas kruiden
Decoratie
• 450g marsepein
• 2 eetlepels abrikozen confituur
• 1 geklopte ei
Methode
1. Verwarm de oven voor op 150C. Vet een 20cm
rond bakvorm in met wat boter en bekleed
vervolgens de bodem en de zijkanten met
bakpapier.
2. Snij de kersen in kwarten, doe ze in een zeef
en spoel ze af onder stromend water. Laat ze
goed uitlekken en droog ze vervolgens grondig
af op keukenpapier.
3. Klop de boter en suiker in een grote kom tot
licht en romig. Voeg de eieren één voor één
toe en mix tot een glad mengsel. Voeg het
zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje toe aan
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4.

5.

6.

7.

het beslag. Blijf mixen tot je een glad beslag
hebt. Roer het fruit, de gekonfijte schil, de
citroenschil en de speculaaskruiden grondig
door het mengsel. Stort een helft van het
beslag in de ingevette bakvorm.
Neem een derde van de marsepein en rol het
uit tot een cirkel de grootte van de bakvorm
en plaats dan de cirkel op het cakemengsel.
Schep het resterende cakemengsel op de
bovenkant.
Bak ongeveer 2½ uur in de voorverwarmde
oven. Bedek na een uur met folie als de
bovenkant te snel bruin wordt. Laat 10
minuten afkoelen in de bakvorm en draai
het los, verwijder het bakpapier en laat het
afkoelen op een draadrek.
Als de cake koel is, verwarm de abrikozen
confituur in een pan. Bestrijk de bovenkant
van de cake met een beetje van de confituur
en rol een helft van de marsepein uit tot
een cirkel de grootte van de bovenkant van
de cake. Druk de marsepein cirkel stevig
op de bovenkant en krimp de randen om te
versieren. Markeer een kruislings patroon op
de marsepein met een scherp mes. Vorm de
resterende marsepein in 11 ballen.
Bestrijk de marsepein met geklopt ei en plaats
de marsepein ballen rond de rand van de
cake. Bestrijk ook de marsepein ballen met de
geklopte ei en plaats de cake onder een hete
grill tot de marsepein goudbruin is.

Stuur foto’s van hoe je week
was voor de InstaWall of voor
op de cover.
Laat ons weten wat je favoriete
recept is zodat anderen dit
kunnen proberen.
Heb je een geschreven column,
gebed, gedicht, lied,... ook hier
kunnen we plaats voor maken.
Heb je een creatief idee?
filmpje of nog iets anders dat
je wilt delen? Je mag alles
doorsturen naar:
hestervandersteen@gmail.com
Deadline: zaterdag 20u

Bijlagen
Werkje kleine
zondagsschool
Werkje grote
zondagsschool

Postscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
Gezocht: creatieve
opdrachten, leuke
puzzel, mooie foto’s,
schilderingen en
ontwerpen voor de
volgende editie!

BE17 0012 2662 532

VU: Evangelische Gemeente ‘De Pottenbakker’ vzw - Vlaams Gewest - Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk

Heb je inspiratie? wil je iets
toevoegen aan deze bundel?
Daar is ruimte voor!
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Jezus leeft! | Matteüs 28:1-10

Bijlage kleine zondagschool 1/2

Bijlage kleine zondagschool 2/2

Matteüs 28:1-10 | Jezus leeft!
debijbel.nl/bijbelbasics

Jezus leeft!

Werkblad (4-6 jaar)

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad

Quiz

ls
Je leest hier stukjes uit dagboeken zoa
ven
mensen uit de tijd van Jezus die geschre
uit
om
jou
zouden kunnen hebben. Lukt het
te zoeken van wie welke tekst is?

Uit het
.
.
.
n
a
v
k
e
o
b
dag
, en dan lees je
Verbind elke tekst met de juiste persoon
s weer leeft.
hoe het volgens Petrus komt dat Jezu

Ik was van daag zo verdriet ig
dat ik eers t
niet doo rhad dat ik met een eng
el aan het
praten was . Hij vro eg me waa
rom ik moe st
huilen. Ik vertelde dat ik niet
wis t waa r
Jez us naa rtoe geb rach t was .
Toen dra aide
ik me om, wan t ik dacht dat ik
de tuinman
zag . Ik vro eg aan hem waa r Jez
us was . Hij
zei mijn naam, en ik wis t met
een dat het
Jez us was !

Nou, wat we vandaag beleef
d hebben! We kregen de
opdracht van Pilatus om het
graf van Jezus te
bewaken. Er waren namelij
k mensen die zeiden dat hij
zou opstaan uit de dood.
We stonden voor het graf
toen er een grote aardbevi
ng kwam. We waren zo
bang, dat we op de grond
neervielen!

atus gevraagd
Vandaag heb ik aan Pil
Jezus mee mocht
of ik het lichaam van
raven in een
nemen. Ik heb hem beg
echt dapper van
nieuw graf. Ik vind het
mezelf!

opstaan

1
Tomas

Een leerling die
naar Emmaüs
ging

2
Alef 3_2019_DEF.indd 14

3

Maria uit
Magdala
Petrus

4

De oplossing
18-03-19 15:47

Bijlage grote zondagschool 1/3

Vanmorgen vroeg kwamen de vrouwen
ons vertellen dat Jezus leeft en is
opgestaan uit de dood. Iedereen vond
het onzin, maar ik ben meteen naar het
graf gerend. En ik zag daar alleen de
doeken liggen...

..

Tijdens onze wandeling
van 12 kilometer kwam er
opeens een man bij ons
lopen. We kenden hem
niet, maar we konden goed
met elkaar praten. Pas
toen die man tijdens het
eten het brood brak,
ontdekten we wie hij was.
Het was Jezus!

heeft

Ik was er niet bij toen Jezus zich
na zijn opstanding voor de eerste
keer aan de andere leerlingen liet
zien. Maar vandaag, precies een
week later, was ik er wel bij. Ik
zag hoe Jezus ineens bij ons
stond, terwijl de deur op slot was!

Jezus

dag vandaag. We
Het was een drukke en van Jezus wel
iend
dachten dat de vr was opgestaan.
hij
t
zouden weten da
de
g verbaasder dan
no
Maar de één was
et
ni
s
elde dat Jezu
ander toen ik vert
s.
meer in het graf wa

Ik heb met mijn collega’s vandaag een plan

bedacht. We laten de soldaten vertellen dat

het lichaam van Jezus gestolen is door zijn

leerlingen. Dan zal niemand geloven dat hij

uit de dood is opgestaan.

dood

5

Josef uit
Arimatea

sing

6
Een engel

Een soldaat

7

Een priester

8
19.

Alef 3_2019_DEF.indd 15

18-03-19 15:48

Bijlage grote zondagschool 2/3

Bijlage grote zondagschool 3/3

Matteüs 28:1-10 | Jezus leeft!

OPLOSSING:

Zet een cirkel om alle letters die twee keer achter elkaar
voorkomen. Schrijf deze letters één keer in de oplossingsbalk.
Als je alles goed hebt gedaan, lees je wat Jezus al had
gezegd en waar je dit in de Bijbel kunt lezen.

De engel zegt dat Jezus is opgestaan uit de dood. De
engel vertelt erbij dat Jezus dit zelf al had gezegd.

ZOALS HIJ GEZEGD HEEFT…

debijbel.nl/bijbelbasics

Voorbereiding

Bouwstenen

LMMaacotttteecreüüssr 2113668:1228119

Werkblad

IIrwkkbg ammblooeexqtt nnphaaaarrz
JJveeykrrsuustuzzaamwlleemme aggfjcaaoaannbrl.
WDDwaaeraairrh zzaazllal uiipokkr vvbmeeeeuill
ammfpoojeezttueeionnz llciiuajjvddeernnr.
DDee lleemiinddeebfcrrssd avvaaenn chhaeertts
vvwooillkkz, qddtzeel pprroiioeeossttieexarrss doeenn
ddqee wweettjwssclleerrenaarreenn, kzzchuullllveenn
mmxiijj tddoomddsgeeonn.
MMaaeiaarrx ddwatrrlisiiyee jddaaggnveennu
llslbaaetteeosrr yzzfaallc tiilkk pooppeussttaardwaann
luuiitts addriee ddaoozoodd.

Jezus leeft!

Werkblad (8-12 jaar)

