Verwerkingen
Werkblad Jezus sterft
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
- Scharen
- Kleurmaterialen

Werkwijze:

Kleur het kruis mooi in en knip het uit. Knip ook de tekstjes naast het kruis uit en
plak ze op de achterkant op de goede plekken.
Je kunt het kruis ophangen, maar je kunt hem ook als boekenlegger gebruiken.

Tijdsduur:

10 min.

Jezus is gestorven
Je hebt nodig:

- Meerdere waxinelichtjes
- Lucifers

Werkwijze:

Maak samen met de kinderen van waxinelichtjes een kruis. Dim het licht en
steek de waxinelichtjes aan.
Praat samen met de kinderen over de betekenis van het kruis. Wat betekent het,
dat de Here Jezus voor ons aan het kruis is gestorven?

Tijdsduur:

10 min.

Kaart borduren
Jezus heeft het kruis overwonnen! En iedereen moet/mag het weten.
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind minimaal één gekleurde correspondentiekaart
Meerdere exemplaren van een malletje van een kruis
Borduurgaren in verschillende kleuren
Stopnaalden
Prikpennen en – lappen
Potloden

Voorbereiding:

Trek voor de onderbouw alvast op elke kaart het kruis om en prik om de
centimeter een gaatje met de prikpen.

Werkwijze:

Trek op de correspondentiekaart het kruis om met behulp van het malletje en
een potlood.
Prik op de omtrek van het kruis om de centimeter een gaatje met de prikpen.
De jongsten mogen het kruis borduren. Dat kan keurig over de lijntjes, maar het
effect kan ook mooi worden als er juist kriskras over het kruis wordt geborduurd.
De oudsten uit midden- en bovenbouw kunnen alles wel zelf doen. Laat ook zien
dat je met diagonale lijnen een soort stralen kunt borduren.
Ze kunnen ook op, onder of boven het kruis schrijven: het is volbracht!
Tip: als er genoeg tijd is kun je de kinderen twee kaarten laten maken: één voor
henzelf, één om weg te geven. Het weggeven kan vooral mooi zijn als
(onderdeel van een) missionaire activiteit.

Tijdsduur:
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20 min.

Werkblad De Koning van de Joden aan het kruis
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
- Scharen
- Kleurmaterialen
- Lijm
Werkwijze:

Knip de kaart uit, ril de kaart over de stippellijn en vouw hem dubbel.
Knip het rondje aan de voorkant uit. Plak de afbeelding met de steen zo, dat het
zwart van het lege graf zichtbaar is door het rondje, als je de kaart dichtvouwt.
De letters op de steen vormen een korte zin, vul de letters op de juist plek in op
de voorkant van de kaart.

Oplossing:

Het is volbracht.

Tijdsduur:

10 min.

Zonden bij Jezus brengen
Jezus hing niet zomaar aan het kruis. Dat had een doel! Door Hem mogen wij weer vrij tot God gaan,
ondanks alles wat wij gedaan hebben.
Je hebt nodig:

- Veel notitiebriefjes
- Schrijfmaterialen
- Een groot kruis

Voorbereiding:

Maak een groot kruis. Dat kan van allerlei materialen gemaakt worden, zoals
van karton of van ruw hout.

Werkwijze:

Ieder kind krijgt een briefje waarop hij iets schrijft wat hij of zij verkeerd heeft
gedaan en waarvan hij spijt heeft. Dit mag hij op het kruis plakken. Als een kind
niet wil laten zien wat het opgeschreven heeft hoeft dat niet. Een briefje mag
ook dichtgevouwen opgeplakt worden.
Samen praten jullie erover, dat alle verkeerde dingen die wij doen (onze zonden)
naar het kruis gebracht mogen worden. Jezus is gestorven om vergeving van
onze zonden mogelijk te maken.
Eindig met gebed om vergeving en dankzegging dat Jezus de straf voor onze
zonden wilde dragen.

Tijdsduur:

15 min.
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Kruiswoorden van Jezus
Zelfs aan het kruis, in al zijn lijden, gaf Jezus ons nog woorden mee.
Je hebt nodig:

- Kaartjes waarop de Bijbelgedeelten staan waarin de verschillende kruiswoorden te lezen zijn (zie hieronder)
- Bijbels

Voorbereiding:

Maak zeven kaartjes waarop de Bijbelgedeelten staan waarin de verschillende
kruiswoorden staan (nog niet de woorden zelf):
- Luc. 23: 34
Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
- Luc. 23: 43
Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.
- Joh. 19: 26-27 Dat is uw zoon en dat is je moeder.
- Matt. 27: 46 Eli, Eli, lema sabachtani.
- Joh. 19: 28
Ik heb dorst.
- Joh. 19: 30
Het is volbracht.
- Luc. 23: 46
Vader, in Uw handen leg ik Mijn geest.
Verstop de kaartjes in de ruimte.

Speelwijze:

Leg uit wat de kruiswoorden zijn: dat zijn woorden die Jezus sprak toen Hij aan
het kruis hing.
De kinderen gaan op zoek naar de kaartjes. Als de kaartjes gevonden zijn,
verdeelt u de kaartjes over de kinderen. Elk kind of tweetal krijgt een kaartje.
Zij zoeken het bijbehorende kruiswoord op in de Bijbel en schrijven dit op het
kaartje. Alle kaartjes worden opgehangen op een bord.
Daarna bespreekt u met de tieners de betekenis van de verschillende
kruiswoorden. Wanneer sprak Jezus de verschillende kruiswoorden?

Tijdsduur:

15 min.

Puzzelblad God wint, Jezus laat het horen
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen
- INRI betekent: Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.
- Psalm 22:19: Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn
mantel.
- Joh. 19:24b: Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn
kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel.’ Dat is wat de soldaten
deden.
- Spons Joh. 19:28: Ik heb dorst.
- Joh. 19:26-27: “Dat is uw zoon,” en daarna tegen de leerling: “Dat is je
		moeder”.
Praat daarna samen over de vragen onderaan het kopieerblad.
Tijdsduur:
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15 min.
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God wint, Jezus laat het horen!
Johannes 19:16-42

Jezus wordt vernederd en toegetakeld. Hij heeft heel veel pijn gehad en toch spreekt Hij nog belangrijke
woorden en heeft Hij aandacht voor de mensen die Hem lief zijn.
Lees Johannes 19:16-42 door, beantwoord de vragen en praat nog eens verder, nu of thuis.





























Deze tekst in het Latijn stond in het kruis van Jezus.
Weet jij wat het betekent?
Kijk maar eens in Johannes 19: 19.

INRI
Zoek eens op in de Bijbel: Psalm 22:19.
Wat staat daar geschreven?
Welk kruiswoord van Jezus heeft te maken
met deze afbeelding? (Joh. 19:28)
Lees nu Johannes 19: 24b.
Wat lees je daar?



Joh. 19:26-27
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van
wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder:

Om samen over na te denken:

Witte Donderdag. Waarom wit?
Goede Vrijdag. Waarom goed?
Stille Zaterdag. Waarom stil?
Waarom is Jezus op Goede Vrijdag al de Winnaar?
Hiervan is toch nog niets te zien?
Wanneer ben je een winnaar?
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