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te kiezen
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Voor de leiding
Kiezen. Kinderen van nu moeten voortdurend kiezen. Ga maar eens naar de
supermarkt om snoep te kopen. Of zet de televisie aan en kies een programma.
De hele dag door zijn er veel van die keuzemogelijkheden.
Dit geldt ook op het gebied van wat kinderen geloven. Van jongs af aan
moeten ze keuzes maken in wat ze wel en niet geloven. Er zijn zoveel stromingen, filosofieën en feiten. Veel ouders vinden dat hun kinderen als ze
ouder zijn zelf maar moeten kiezen wat ze willen geloven. Ze vinden bijvoorbeeld dat je kinderen niet moet indoctrineren. Dit maakt dat kinderen soms
levenslang niet weten dát er iets te kiezen valt, vóór of tegen Jezus. In ieder
geval missen ze in de belangrijke jaren dat ze gevormd worden de vriendschap met
Hem.
Door de kinderen te confronteren met de krachtige waarheid van Jezus’ dood en opstanding, worden ze opnieuw aangespoord om vriendschap en vrede te sluiten met Jezus, hun
Redder, Vriend en Koning. Bid voor de kinderen dat zij tot een keuze zullen komen om Jezus in
hun leven aan te nemen.

Nieuwsflitsen
Kinderen ontdekken dat:
• Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood.
• Jezus is niet alleen de Koning van de Joden, Hij is de Koning van de hele wereld.
• Ieder mens zal moeten kiezen of Jezus de Koning van zijn leven mag zijn of niet.

Denk met elkaar na over de bijbeltekst die de
kinderen vandaag leren.
•
•
•

Wat betekent die tekst?
Wat betekent die voor jou persoonlijk?
Hoe kun je in je activiteiten van vandaag dat aan de kinderen doorgeven?

D i t z i j n d e n i e u w s f l i t s e n d i e j e t i j dens het programma regelmatig aan
d e ki n d ere n la a t z ie n .

B I J B E LV E R S

Kies dan nu wie je
wilt vereren ... wij
vereren de Heer!
Jozua 24:15
GNB

Kinderen worden uitgenodigd om te reageren door...
• Buitenkerkelijke kinderen:
...te kiezen voor het geloof in Jezus, als Redder en Koning voor eeuwig.
• Gelovige kinderen:
...te kiezen om Jezus, de Koning, te volgen door Hem elke dag te gehoorzamen, je
leven lang.
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PROGRAMMA OVERZICHT
Je kunt zelf een keuze maken voor een bepaalde programmaopbouw. Hieronder worden wat
mogelijkheden voorgesteld. Let erop dat je meer tijd voor verschillende onderdelen nodig hebt
als je met grotere groepen kinderen werkt. Verder is het mogelijk om ieder hoofdstuk voor
twee tot drie lessen te gebruiken, zie de keuzemogelijkheden onder 90 minuten.

90 minuten

Er zijn twee keuzemogelijkheden weergegeven hoe het hoofdstuk in twee programma’s te verdelen is. Bij deze indeling
zijn onderdelen als binnenkomers, drama, traktatie en maak het nieuws bekend buiten beschouwing gelaten. Je kunt zelf
gemakkelijk van de overgebleven lesonderdelen nog een les samenstellen bij één van de bijbelverhalen.
OPTIE 1
OPTIE 2
Welkom en zingen
12 minuten
Welkom en zingen
10 minuten
Objectles: een levensbelangrijke keuze
08 minuten
De oude boekrol:
keuze 1
10 minuten
Uit de oude doos:
1 koffer
07 minuten
Spel:
1 keuze
10 minuten
De oude boekrol:
keuze 2
10 minuten
Verhaal
15 minuten
DVD aflevering 5
15 minuten
Extra					
05 minuten
Gespreksstof				
08 minuten
Knutselen:
1 keuze
30 minuten
Werkblad
15 minuten
Uitsmijters, klokquiz
10 minuten
Uitsmijters, klokquiz
15 minuten

120 minuten

Binnenkomers:
1 keuze
Welkom en zingen
Objectles: een levensbelangrijke keuze
Drama:
aflevering 1
Uit de oude doos:
1 koffer
of: de oude boekrol
DVD aflevering 5
Gespreksstof				
Extra					
Knutselen				
of: 1 spel en traktatie
of : maak het nieuws bekend
Uitsmijters, klokquiz

10 minuten
15 minuten
08 minuten
07 minuten
07 minuten
15 minuten
08 minuten
05 minuten
30 minuten

15 minuten

Dagprogramma – totaal 4 uur

Voor een kinderkamp is het programma onder te verdelen in bijvoorbeeld drie blokken: in de ochtend twee uur, in de middag
anderhalf uur en ‘s avonds drie kwartier programma.
Ochtend – 120 minuten
Binnenkomers:
1 keuze
Welkom en zingen
Objectles: een levensbelangrijke keuze
Uit de oude doos:
1 koffer
De oude boekrol:
keuze 2
DVD aflevering 5
Gespreksstof
Extra					
Knutselen
Spel:
1 keuze
Uitsmijters, klokquiz
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08 minuten
15 minuten
08 minuten
07 minuten
07 minuten
15 minuten
10 minuten
05 minuten
20 minuten
10 minuten
15 minuten

Middag – 90 minuten
Spel:
1 keuze
Verhaal uitgelicht
Extra					
Traktatie
Werkblad
Maak het nieuws bekend			

10 minuten
15 minuten
05 minuten
15 minuten
15 minuten
30 minuten

Avond – 45 minuten
Uit de oude doos:
1 koffer
De oude boekrol:
keuze 1
Drama					
Klokquiz
Zingen					

07 minuten
10 minuten
05 minuten
15 minuten
08 minuten

BINNENKOMERS
15-20 minuten

REGISTRATIE
Materiaal:
naamkaartjes; pennen, stiften; presentielijsten en adreslijsten.
• Verwelkom de kinderen terwijl ze zich in laten schrijven (misschien een stickertje op een
naamkaartjes mogen plakken of stempeltje op hun hand krijgen).
• Deel de kinderen in leeftijdsgroepen in, bv. door verschillende kleuren of vormen naamkaartjes.
• Maak de kinderen wegwijs binnen de activiteiten waaraan ze deel kunnen nemen.

De activiteiten die horen bij
de BINNENKOMERS
kunnen in (een) bijruimte(s)
gehouden worden. Markeer de
speelruimte voor een groep
bijvoorbeeld door een kleed op
de grond te leggen.

KEUZE 1: vraagtekendozen
Materiaal:
een aantal dozen, grotere en kleinere, lichtere en zwaardere, mooi of 		
		
minder mooi ingepakt; vraagtekens en kleine cadeautjes.
Doe in elke doos een cadeautje, bijvoorbeeld een zak snoepjes om uit te delen, een etui
potloden om uit te delen, een briefje ‘mispoes’, enzovoorts.
Om de beurt mag een kind een doos uitkiezen. Heb je een goede keuze gedaan? Of valt jouw
keuze tegen?
Wat kun je hiervan leren? Had Jezus ervoor gekozen om door soldaten naar het
kruis geleid te worden? Waarom? Was dat een slechte keus van Hem? Nee. Hij koos ervoor om
te sterven en de straf voor onze zonden op Zich te nemen – omdat Hij zo geweldig veel van
ons houdt!

Elke groepsleider neemt zijn
kinderen apart om één of
meer spelletjes te spelen
voordat het programma officieel begint. Kijk ook op de
instructiepagina over de
BINNENKOMERS voor
in deze map.

KEUZE 2: commandospel
Materiaal:
niets.
De kinderen zitten in een kring en bewegen ritmisch met hun handen: klap linkerhand op dij,
klap rechterhand op dij, wijs linkerduim over linkerschouder, wijs rechterduim over rechterschouder.
De commandovoerder roept: commando, tik je neus. In hetzelfde ritme door wordt dit uitgevoerd. Vervolgens roept hij nog een aantal commando’s en voert het ritmische tempo op. Dan
roept hij: klap in je handen, zonder er ‘commando’ voor te zeggen. Wie dan het commando
uitvoert is af.
Wat kun je hiervan leren? De Romeinse soldaten luisterden naar de commando’s
die ze kregen. Ook toen ze Jezus kruisigden. Naar wie luisterde Jezus? Welke opdracht moest
Hij vervullen in zijn leven en dood?

KEUZE 3: een woord komt tot leven
Materiaal:
pen en papier
In groepjes van maximaal vier krijgen de kinderen pen en papier. Schrijf het woord ‘opstanding’ bovenaan het papier. Maak nu binnen 1 minuut zoveel mogelijk nieuwe woorden van
die letters. (bv. pas, pan, pad, pot, pit, pin, post, past, pond, pand, pont, span, spin, spon, spat,
spot, spit, stad, stap stip stop, gans, gons, ginds, nat, nog, nis, nip nop, nap, tin, ton, tint, tand,
tong, opstand, opdat, enz.)
Wat kun je hiervan leren? Jezus is opgestaan – Hij kwam opnieuw tot leven!

LESTIP

Voor kinderen die nog
niet kunnen lezen en
schrijven kan keuze 3
aangepast worden. Wijs
dingen in de omgeving
aan en vraag of het leeft
of niet. U kunt het
uitbreiden door voorwerpen op het bord te
tekenen.
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OPENING
15-30 minuten

WELKOM en ZINGEN
Opening in de sfeer van een
filmstudio: regisseursstoeltje,
camera, scriptborden, enzovoorts.
Het aantal liedjes dat
gezongen kan worden, is
afhankelijk van de tijd die
eraan besteed kan worden.
Reken per lied op ongeveer 3
minuten.
Als de kinderen zich in
groepjes over verschillende
ruimtes verdelen, doe dit dan
na de yell.
Liedjes:

○ Themalied
○ Ik weet wat ik wil (Zingen
maakt blij – Jan Visser)
○ Zet de deur maar open
(Bewaar het in je hart –
Elly en Rikkert)
○ U bent de Heer die ik dien
(Opwekkingsliederen voor
kinderen, deel 12)
○ Jezus, ik wil U bedanken
(Opwekkingsliederen voor
kinderen, deel 10)

Materiaal:
telefoon, tafel en de nieuwsflitsen bij hoofdstuk 5 op bv. klapbordjes
		
zie bladzijde 69.
Verwelkom de kinderen. Stel jezelf en de andere leiding voor. Vertel iets over de spelregels van
het programma en over de leuke onderdelen en verrassingen ervan.
• Vertel de kinderen dat we teruggaan in de tijd om van alles te ontdekken over het leven
van Jezus. Zij hebben de taak om de waarheid te ontdekken!
• Leg uit wat de bedoeling van de vraagtekendoos is. De kinderen mogen er kaartjes in doen
met vragen, gebedsonderwerpen en ideeën.

OBJECTLES: een levensbelangrijke keuze
Materiaal:
vijf gevulde conservenblikken zonder etiket en een blikopener.
Doel: 		
gesprek over de voordelen van een leven met Jezus.
Schrijf op elk blik een nummer (zorg dat u weet wat er in elk blik zit bv.: vruchtjes, appelmoes,
soep, groenten, kattenvoer). De kinderen mogen vertellen wat ze lekker vinden uit blik. Dan
mogen enkele kinderen de blikken komen wegen en ermee schudden. In welk blik denken ze
dat hun favoriete eten zit? Ze mogen één blik kiezen om te openen. Wat zit er in? Klopt het
met wat je verwachtte? Waarom heb je voor dit blik gekozen? Is het moeilijk om je favoriete
eten op deze manier te kiezen? Waarom? Natuurlijk, de wikkels zijn weg. Je kunt onmogelijk
weten wat er in het blik zit.
Leg uit dat deze manier van kiezen soms lijkt op hoe mensen een keuzes maken die belangrijk
zijn voor hun leven. Sommige mensen kiezen voor carrière maken en een luxe leventje.
Sommigen kiezen ervoor niets met Jezus, de kerk of de Bijbel te maken te willen hebben. Weer
anderen kiezen ervoor hun leven in te zetten voor een goed doel. Al die levensbelangrijke
keuzes lijken een beetje op deze blikken zonder wikkel. Niemand weet wat er na zijn leven
gebeurt. Het leven met Jezus is anders. Je hoeft niet te raden wat er aan het einde van je leven
zal gebeuren. In de Bijbel staat dat we het eeuwige leven krijgen, dat we voor altijd bij God
mogen zijn. Daar kun je gewoon voor kiezen. Bovendien belooft God dat we een leven in
overvloed krijgen hier op aarde (Johannes 10:10). Wat voor overvloed zou dat kunnen zijn?
Dan moet je vooral denken aan liefde, kracht, genade, blijdschap, vrede, enz. Wat lijkt jou de
beste keuze voor je leven?
Gebed: Bedank Jezus, want Hij wil jouw Koning zijn, de Belangrijkste in je leven. Vraag Hem
of Hij je wil helpen kiezen in je leven.

DRAMA
YELL:

Geen tijd te verliezen, wij zijn
er voor klaar;
Vertel ons verhalen die mooi
zijn en waar.
Verhalen van Jezus ver t’rug
in de tijd,
Betrouwbare woorden tot in
eeuwigheid.
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Gebruik eventueel het Razende Reporter Roelof en Herrieman-script voor toneel of poppenkast. Als je voldoende leiding hebt, speel dan de eerste episode. (Oudere kinderen vinden het
vaak leuk om dit te doen!) Voor een uitgebreid dramascript zie www.ibb.nu en zoek naar Time
Quest, themapakket.

TERUG IN DE TIJD
Doe alsof je een telefoontje krijgt waarin je de nieuwsflitsen van vandaag doorkrijgt. Zeg
tegen de kinderen dat je hen nodig hebt om het nieuws en de waarheid erbij te ontdekken.
Doe de yell (zie hiernaast) met elkaar. Elke groep gaat naar zijn eigen ruimte om op onderzoek
uit te gaan.

U I T D E OU D E D OO S
15-20 minuten

KOFFER 1:
Materiaal:
stoffige, volle koffer; een Bijbel; nieuwsflitsen hoofdstuk 5; foto’s uit
		
tijdschriften van pop- , sport- of filmidolen en een tekening van Jezus.
Doel:
Nadenken over wat het betekent om Jezus op de eerste plaats te zetten, om
		
Hem te dienen en te vereren.
Hang op verschillende plaatsen in de ruimte de foto’s op. De kinderen mogen gaan staan bij
de foto van de persoon van wie ze de grootste fan zijn. Waarom vind je hem of haar zo goed
of leuk? Wat heb je ervoor over om naar een concert, wedstrijd of film van hem of haar te
gaan?
Laat de tekening van Jezus zien. Wat vind je van Jezus? Is Hij bijzonder? Wat heb je ervoor
over om Hem te leren kennen? Jij bent heel bijzonder en belangrijk voor Hem. En Hij wil graag
weten of jij Hem (de belangrijkste) plaats wilt geven in je leven.
Tot slot:
Hoe laat Jezus merken dat jij belangrijk bent voor Hem? Hoe laat jij merken
dat Hij bijzonder is voor jou?

KOFFER 2: waar kwam Hij vandaan?
Materiaal:

stoffige, volle koffer; nieuwsflitsen hoofdstuk 5 en verpakkingen van
voedsel (hamburgers, taco’s, pizza, rijst, pasta, enz.).
Doel: 		
de kinderen ontdekken dat Jezus een nakomeling is van koning David.
Zet de verpakkingen op tafel. Welke dingen hebben de kinderen wel eens gegeten? Wat
vinden ze lekker? Al dit verschillende voedsel komt oorspronkelijk niet uit Nederland.
Hamburgers komen uit Duitsland, taco’s uit Mexico. Waar komt de pizza vandaan, en de
pasta? Waar komt rijst oorspronkelijk vandaan?
Vaak kun je aan mensen herkennen waar ze vandaan komen. Je ziet het aan hun kleding, je
hoort het aan de taal die ze spreken, of je merkt het aan gewoontes die ze hebben. (Bedenk
enkele voorbeelden.) Waar kwam Jezus eigenlijk vandaan? We weten dat Hij bij God was. Dat
kun je merken aan zijn eindeloze liefde, aan zijn geweldige kracht en aan zijn grote wijsheid.
God had beloofd een Redder te sturen die een nakomeling zou zijn van koning David. (Lees
Jeremia 23:5 en Matteüs 1:1-18.) Hij was dus bij zijn geboorte al een koning!
Tot slot:
Waar kwam Jezus vandaan? Hij hoorde bij de koninklijke familie van
		
koning David.

Leg (buitenkerkelijke)
kinderen uit hoe je de Bijbel
moet lezen: boeken, hoofdstukken, verzen.

Een oude, enigszins
aan lager wal geraakt
acteur diept een voorwerp uit zijn koffer op.
Hij probeert een link te
leggen met zijn eigen
ervaringen als acteur en
legt de kinderen uit wat
het voorwerp te betekenen heeft om samen te
ontdekken dat het
verhaal van Jezus waar
is.

KOFFER 3: herinnering
Materiaal:
stoffige, volle koffer; nieuwsflitsen hoofdstuk 5; overlijdensadvertentie, 		
		
rouwbrief of -kaartje.
Doel: 		
nadenken over het leven van Jezus, zijn betekenis in de geschiedenis, in de
		
wereld en voor iedereen persoonlijk.
Lees de advertentie. Wat staat er in over de persoon die overleden is?
Als iemand dood is, praten mensen over het leven dat hij of zij geleefd heeft. De fijne dingen,
de mooie herinneringen en de eigenaardigheden of het minder mooie karakter van iemand.
Wat zou Petrus gedacht of gezegd kunnen hebben over zijn vriendschap met Jezus? En
Johannes of Judas? Wat kunnen de joodse leiders over Hem gezegd hebben? Wat betekent het
leven van Jezus voor mensen in de wereld? En voor jou?
Tot slot:
Het is fijn als je goede herinneringen aan iemand hebt. Over welke dingen 		
van Jezus denk jij graag na? Wat heb je hier geleerd of meegemaakt dat je
niet snel meer zult vergeten?

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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U I T D E OU D E B O E K R O L
15-20 minuten

WAT HEEFT DIT TE BETEKENEN?
In de oude boekrol ontdekken
de kinderen een bijbeltekst die
alles te maken heeft met de
nieuwsflitsen. (Vertoon ze de
klapbordjes met de nieuwsflitsen nogmaals.)

B I J B E LV E R S

Kies dan nu wie
je wilt vereren ...
wij vereren de
Heer!
Jozua 24:15
GNB

Materiaal:
		

boekrol met bijbeltekst of tekst op sheet en een overheadprojector en de 		
nieuwsflitsen bij hoofdstuk 5.

(Maak een rebus van de tekst: kies; pan p=d; nul –l; wiel –l; jas as=e; wolk o=i, k=t; veer –e;
beren –b ... bij b=w; veer –e; beren –b; den –n; peer p=h.
Kunnen de kinderen de zin ontcijferen?)

Kies dan – Welke dingen heb je vandaag allemaal al moeten kiezen? De kleren die je
aantrok, wat voor ontbijt je at, of je naar de club ging of niet, enzovoorts. Iedereen komt een
keer voor de keuze te staan of hij Jezus wil volgen of niet.
nu – Kun je ook een andere keer kiezen? Meestal wel, maar hoe langer je het uitstelt om te
kiezen, hoe meer je mist. Als Jezus jouw Koning mag zijn, zijn er elke keer weer nieuwe
momenten waarop je moet kiezen hoe je Hem volgt. Hij is altijd bij je, maar je kunt onderweg
soms net doen of je Hem niet hoort of ziet. Sommige mensen houden dat hun hele leven lang
vol.
Wie je wilt vereren – wie of wat kun je nog meer eren, een belangrijke plaats geven?
We kunnen onszelf de belangrijkste plaats geven, of geld en spullen kunnen belangrijker zijn
dan God. We kunnen de duivel eer geven door precies die dingen te doen die tegen al Gods
regels in gaan.
Wij vereren de Heer – Wat zou jij willen kiezen? Maakt het verschil of je voor Jezus
kiest of niet? God zegt in de Bijbel dat je tegen Hem kiest als je geen keuze maakt. Deze
bijbeltekst waren woorden uit het Oude Testament, toen Jozua met de mensen van Israël het
beloofde land binnengetrokken was. Hij stelde de mensen voor de keuze: Wil je in dit land dat
God ons gegeven heeft Hem dienen, of wil je de goden vereren zoals vroeger in Egypte toen
we daar slaven waren? Jozua zei: ‘Maar ik en mijn familie, wij vereren de Heer.’ Wat wil jij?

ZOEKTOCHT
Materiaal:
twee keer de bijbeltekst op losse kaartjes.
Teken op de ene set kaartjes een kruis en op de andere een hartje. Verstop de kaartjes in de
ruimte(s) of op een terrein buiten. De kinderen worden in twee groepen verdeeld. De ene
groep zoekt de kaartjes met een hartje en de andere die met een kruis. Zodra ze alle kaartjes
gevonden hebben, komen ze terug in de beginruimte en leggen de tekst in de goede volgorde.
Welk team is het eerst klaar?
Vraag: Wat heb jij allemaal geleerd op je zoektocht naar Jezus? Waarin verschilde Jezus van
andere mensen? Soms het moeilijk om ergens voor te kiezen als je niet alle feiten ontdekt
hebt. Nu jij zoveel over Jezus te weten bent gekomen, weet je dan ook of je Hem wilt volgen?
Waarom is het een goede keus om Hem de Koning van je leven te laten zijn?

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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OO G G E TU I G E N V E R S L A G
15-20 minuten

INTRODUCTIE

Materiaal:
DVD; recorder en televisie of beamer; Bijbel; nieuwsflitsen hoofdstuk
		
5; beloftewijzer: ‘de grootste belofte’.
• Wat heb je allemaal al geleerd over Jezus?
• We hebben gezien dat mensen hebben gejuicht voor Koning Jezus, maar dat Hij ook
gevangen werd genomen en werd berecht. De soldaten hebben gespot met de Koning. En
toen werd Hij op een verschrikkelijke manier ter dood gebracht. Zijn discipelen hadden
geloofd dat Hij Koning zou worden van een nieuw, een hemels Koninkrijk. Ze begrepen
niet waarom Jezus dit allemaal liet gebeuren. Was Hij wel echt een Koning?
• Zeg de kinderen hun ogen goed de kost te geven als ze naar de DVD kijken, om te
ontdekken of Jezus echt een Koning is. Wie geloofden dat? Wie vonden Hem helemaal
geen Koning? Waarom is dit zo’n belangrijke vraag?

VERTOON DE DVD
Het verhaal van Jezus (11 minuten)
START:
Het punt waar vorige keer gestopt is. Begin met de scène waar Jezus het kruis
draagt door de straten van Jeruzalem.
STOP:
Nadat Benjamin zegt: ‘En dat is wat ik wil doen.’
EXTRA:
Vertoon het DVDgedeelte waarin de kinderacteurs een uitnodiging doen om je
leven aan Jezus te geven.

GESPREKSSTOF
Vraag de kinderen wat hun is opgevallen. Stel vragen als: Wie? Wat? Wanneer? Waar?
Waarom? Hoe? Ga er daarna verder op in:
• Welke mensen geloofden dat Jezus een Koning was? (Kinderen, de soldaat die het bordje
bovenaan het kruis spijkerde, enz.)
• Wie geloofde niet dat Jezus de Zoon van God was of de Koning? (Joodse leiders, ze zeiden
dat Hij nu Zichzelf maar moest redden, net zoals Hij andere mensen gered had.)
• Waarom heeft Jezus Zichzelf niet gered toen Hij aan het kruis hing? (Hij wilde de dood en
de zonde overwinnen, om ons te kunnen vergeven en eeuwig leven te geven.)

EXTRA

• Buitenkerkelijke kinderen: Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Geloof je dat
Hij aan het kruis is gestorven en dat Hij is opgestaan voor jou? Je mag er vandaag voor kiezen
om zijn kind te worden. (Gebruik de beloftewijzer voor kinderen die een keuze willen
maken.)

• Gelovige kinderen: Hoe kunnen kinderen laten merken dat ze Jezus willen volgen?
De hele dag door mag je het laten merken dat jij bij Jezus hoort. Je kunt bidden, in de Bijbel
lezen, naar de kerk gaan, anderen over Jezus vertellen, vriendelijk en hulpvaardig zijn, enz.

De DVD ´Het verhaal
van J ezus ´, deel 5.

○ De kruisiging
(23:26-38);
○ Het sterven van Jezus
(23:44-49);
○ Jezus wordt begraven
(23:50-56);
○ De opstanding
(24:1-12);
○ Verschijning aan de
discipelen (24:36-49).

Voor jongere kinderen kan
eventueel gebruik gemaakt
worden van de DVD ‘de
Miracle Maker’, omdat deze
minder spannend voor hen is.

M O E I L I J K E W OO R D E N

PILATUS – een Romeinse
stadhouder in Israël.
OPSTANDING –
opstaan, terugkomen vanuit
de dood.
REDDER – iemand die een
ander redt van de dood of
ander groot gevaar.
GRAFTOMBE – een holte
in een rots waar mensen
werden begraven.

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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VERHAAL UITGELICHT
15-20 minuten

Er wordt één bijbelverhaal uit
de DVD uitgelicht waarin
het thema verder uitgewerkt
wordt. Het sluit aan bij de
nieuwsflitsen.

Willen de kinderen echt iets
beleven? Geef ze verkleedkleren en laat ze het verhaal
uitspelen.

M O E I L I J K E W OO R D E N

KRUISIGING – gedood
worden aan een houten kruis.
GOLGOTA – de heuvel
waar Jezus gekruisigd werd.
BALSEM – het lichaam
van een dode werd verzorgd
met geurige zalf en kruiden.
ENGEL – een boodschapper van God.
VERSCHIJNING – het
moment dat Jezus Zich aan
mensen laat zien na zijn
opstanding.

Dit onderdeel kan overgeslagen worden als de DVD
gebruikt wordt. Het kan ook
als extra les of verdieping van
de stof gebruikt worden.

De dood en opstanding van Jezus
(Lucas 27:62-28:15)
Materiaal:
een Bijbel; nieuwsflitsen hoofdstuk 5.
De dood van Jezus is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis. Jezus laat zien dat Hij
anders is dan alle andere godsdienstige leiders die je kunt bedenken. Alle andere leiders zijn
dood gegaan. Er is er maar één die vertelde dat Hij zou opstaan uit de dood en dat ook echt
deed: Jezus!
1. Jezus werd gekruisigd.
a. Hij vroeg zijn Vader om de mensen te vergeven wat ze deden. Hij wist dat Hij zijn
taak volbracht had.
b. Hij stierf aan het kruis. Op het moment van zijn dood werd het enkele uren helemaal
donker, midden op de dag. De aarde schudde en beefde en de mensen werden bang.
2. Jezus werd begraven.
a. Eén soldaat geloofde dat Jezus de Zoon van God was toen Hij zag hoe Jezus stierf.
b. Een man die Jozef heette, wilde Jezus in zijn eigen graf begraven. Jezus werd in
doeken gewikkeld en in een rotsgraf gelegd. Een grote steen werd voor de ingang
gerold.
c.
Romeinse soldaten moesten de wacht houden bij het graf. (Matteüs 27:65-66)
3. Jezus stond op uit de dood.
a. Enkele vrouwen wilden het lichaam van Jezus gaan verzorgen met balsem en
kruiden.
b. De steen voor het graf was weggerold. Er stonden twee engelen die vertelden: Jezus
leeft! (Matteüs 28:5-7)
c.
Hoe kon Jezus opstaan uit de dood? Het was de kracht van God, een echte
overwinning.
4. Veel mensen hebben Jezus gezien nadat Hij was opgestaan.
a. De discipelen zagen Hem verschillende keren.
b. De vrouwen bij het graf zagen Hem.
c.
Twee mannen die onderweg waren naar Emmaüs zagen Hem.
d. Hij is zelfs een keer gezien door 500 mensen tegelijk (1 Korintiërs 15:6) Het moet
dus waar zijn, of hebben al die mensen het alleen maar gedroomd? Nee, ze hebben
Jezus echt gezien.

EXTRA
• Buitenkerkelijke kinderen: Heb jij nog vragen over Wie Jezus is? Twijfel je
misschien of je bij Hem mag horen? Vind je het moeilijk om te kiezen? We mogen al die
dingen aan God vertellen. Jezus houdt van jou en wil je zelfs helpen om in Hem te geloven en
de woorden uit de Bijbel te begrijpen. Zullen we er samen voor bidden? (Gebruik de beloftewijzer voor kinderen die een keuze willen maken.)

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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• Gelovige kinderen: Ben jij blij dat Jezus van je houdt? Wil jij Hem graag volgen elke
dag? Vraag Hem maar of Hij je daarbij wil helpen. Je mag Hem bedanken dat Hij jouw Redder
en Koning wil zijn.

K N UT S E L E N
20-30 minuten

KNUTSELIDEE 1: spijkerkruis
Materiaal:
houten plankjes van ongeveer 10x20 cm; spijkertjes (10 per kind); klosjes
		
gekleurd garen; de bijbeltekst op kleine briefjes; scharen; lijm en hamers.
1. Geef ieder kind een plankje en een blaadje met het patroon van het kruis (zie bijlage bij
dit hoofdstuk).
2. Leg het patroonblad op het plankje. Hamer de spijkertjes door het papier in het hout. Zorg
dat ze stevig vast zitten, maar ze moeten voor iets minder dan de helft boven het hout uit
blijven steken.
3. Trek het papier helemaal weg. Weef nu draden garen tussen de spijkers heen en weer.
Knoop begin- en eindpunten goed vast.
4. Plak de bijbeltekst onder het kruis.
Vraag: Het kruis werd in elkaar getimmerd voor Jezus. Hij stierf aan het kruis. Daarna stond
Hij op uit de dood. Hij deed dat omdat Hij voor altijd ... onze Koning wil zijn! Is Hij jouw
Koning?

KNUTSELIDEE 2: Magneetkroontjes maken

Kies een knutselidee dat past
bij de groep, of laat de
kinderen zelf kiezen wat ze
willen maken of doen.

Probeer tijdens het knutselen
en het maken van het werkblad gesprekjes aan te knopen
met de kinderen over wat ze
op de DVD gezien hebben en
over het thema ‘KIEZEN’
(hoe maak je een goede
keuze?).

Materiaal:
kroontjes van karton met de bijbeltekst (zie bijlage bij dit hoofdstuk);
		
magneetstrip; lijm; scharen; kruiden zoals peperkorrels, kruidnagels,
		
gedroogde peterselie; enzovoorts.
1. De kinderen knippen hun kroontje uit karton en plakken er een magneet achter.
2. Versier de voorkant van de kroon met de kruiden. Maak er een mooi patroon in. Zorg dat
de tekst leesbaar blijft.
3. Laat de kroontjes goed drogen.
4. Thuis kun je de kroon op de koelkast plakken.
Vraag: Waarom namen de vrouwen kruiden mee naar het graf van Jezus? Welke verrassing
vonden ze daar? Geloof jij dat het waar is wat daar gebeurd was?

WERKBLAD
Geef ieder kind een werkblad, potloden, stiften, een pen en een Bijbel.
Help (buitenkerkelijke) kinderen bij het gebruik van de Bijbel en praat samen over de vragen
en opdrachtjes die ze op het werkblad tegenkomen.

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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SPORT EN SPEL
15-20 minuten

SPELIDEE 1: lastdragers
Kies een spel dat bij de groep
en de mogelijkheden past.

Materiaal:
gevulde emmers (niet te zwaar); stoelen en kussens of bankjes.
Zet een parcours uit met stoelen, kussens en bankjes waar de kinderen, omheen, overheen of
onderdoor moeten met de emmers. Verdeel de kinderen eventueel in groepjes en maak er een
estafetterace van om je last te dragen. Let goed op de veiligheid van het spel.
Vraag: Jezus droeg een zware last. Hij moest het kruis dragen nadat Hij zo erg geslagen en
gegeseld was. Waarom stopte Hij de mensen niet die deze dingen met Hem deden? Hij wilde
de straf voor onze zonden dragen. Hij wilde winnen van de dood en de zonde om ons eeuwig
leven te kunnen geven. Wat vind jij daar van?

SPELIDEE 2: maak de spijkers los
Materiaal:
een houten plank per team; spijkers en (nijp)tangen.
Sla per team tien spijkers in een plank. Verdeel de kinderen in groepjes van maximaal tien. Elk
groepje krijgt een plank en de kinderen proberen er om de beurt een spijker uit te trekken met
een (nijp)tang. Speel het spel eventueel in estafettevorm. Laat de kinderen naar de plank
toerennen, er een spijker uit trekken, terugrennen naar hun team, en dan mag de volgende.
Welk team heeft het eerst de spijkers los?
Voor jongere kinderen kan het spel aangepast worden: gebruik zachtboard en punaises.
Vraag: Er werd een bordje op het kruis gespijkerd waarop stond: Dit is de koning van de
Joden. Niet alle mensen waren het daar mee eens. Mag Hij jouw Koning zijn?

TRAKTATIE
Een traktatie kan op elk
gewenst tijdstip ingelast
worden. Neem de tijd om
samen te bidden, de kaartjes
uit de vraagtekendoos te
beantwoorden.
Ruim samen op.

SNACK 1: de overwinning vieren
Materiaal:
stukjes kaas, worst, komkommer en augurk;
		
cocktailprikkers; papiertjes, stiften en
		
plakband.
Maak een vlaggetje van een cocktailprikker en een stukje papier.
Versier je vlaggetje zo mooi mogelijk. Ieder kind mag iets lekkers uitkiezen door zijn vlaggetje
erin te steken.
Speciaal: Jezus liet zien dat Hij gewonnen had van de dood en zonde. Dat was de grootste
overwinning uit de geschiedenis van de wereld. Hij is echt de Koning! Hang jij de vlag voor
Hem uit?

Voordat de kinderen aan het
volgende programmaonderdeel
beginnen, worden de nieuwsflitsen nog eenmaal getoond.
Wat hebben ze geleerd?
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SNACK 2: ‘gekruid’ ijs
Materiaal:
bekertjes roomijs; bordjes met decoratiesnoepjes, hagelslag, vruchtjes,
		
enzovoorts.
Ieder kind krijgt een bekertje roomijs en mag dat ‘kruiden’, d.w.z. versieren met vruchtjes en
snoepjes. Wie heeft het lekkerst ‘gekruide’ ijsje?
Speciaal: Er kwamen vrouwen bij het graf met kruiden en zalf om het lichaam van Jezus te
verzorgen. Welke verrassing stond hen te wachten? Welke verrassingen staan er op jou te
wachten als Jezus jouw Koning mag zijn?

MAAK HET NIEUWS BEKEND!
15-20 minuten

MAAK JE EIGEN FILM
Zie bijlage op bladzijde 84.

EXTRA
Ieder kind mag zijn eigen bijbelboek maken van de verhalen die hij gehoord heeft. Dat kan in
stripvorm of gewoon tekst met plaatjes.
De verhalen kunnen ook verdeeld worden over verschillende groepen. Elke groep maakt zijn
eigen boek dat aan het einde gekopieerd kan worden voor de anderen.
• Houd je aan het thema: tijd om jouw koning te kiezen.
• Je mag natuurlijk een Bijbel gebruiken om de verhalen nog eens op te zoeken.
• Stel jezelf bij elkaar verhaal vragen als: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe?

UITSMIJTERS

Verhalen om te
verwerken

○ De kruisiging
(23;26-38);
○ Het sterven van Jezus
(23:44-49);
○ Jezus wordt begraven
(23:50-56);
○ De opstanding
(24:1-12);
○ Verschijning aan de
discipelen (24:36-49).

15-20 minuten

WELKOM TERUG!
De kinderen komen met de groepsleiding weer allemaal bij elkaar. Deze keer voor het laatst
om het hele programma af te sluiten.
* Hebben jullie veel geleerd over de tijd van Jezus? Was dat leuk?
* Wat wil je nog meer weten over de Bijbel, over Jezus en over God?
* Hoe kun je daar achter komen?
* Zien we je nog eens terug?
Geef de kinderen een complimentje voor dingen waarbij ze goed hun best gedaan hebben,
voor wat ze gemaakt hebben en voor de leuke tijd.
Sluit af met een dankgebed en zegen de kinderen.

DE KLOKQUIZ

Zie voor de instructie en de vragen de bijlage op bladzijde 86-91.
OPMERKING

Dit spel kan op elk gewenst
moment gespeeld worden. Het
kan kortere of langere tijd
duren, of op een bepaald
moment afgebroken worden
om later verder te spelen.
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K N UT S E L I D E E 1
SPIJKERKRUIS

Verbind de spijkers in de volgorde
van de nummers met een draad;
en knoop dan beide einden vast
aan de onderste spijker.
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K N UT S E L I D E E 2
MAGNEETKROONTJE MAKEN
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WERKBLAD
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