Verwerkingen
Werkblad 3D-kaart

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig wit papier
- Voor elk kind een vel stevig gekleurd papier (A5 is genoeg)
- Kleurmaterialen, in ieder geval in rood en bruin.
- Scharen
- Lijm
- Snijmes met snijmat

Voorbereiding:

Snijd de verticale lijnen op het tweede ovaal alvast in met een snijmesje.

Werkwijze:

Kleur het hart rood en het kruis bruin. Schrijf je eigen naam op het hart.
Knip de ovale vormen en het kruis uit.
Plak het grote ovaal op het stevige gekleurde papier en knip hem opnieuw uit.
Vouw beide ovalen horizontaal dubbel op de vouwlijn.
Vouw het vakje tussen de twee snijlijnen de andere kant op.
Lijm de kleinste ovale vorm nu op de grote ovale vorm, op de gekleurde zijde.
Zorg dat de vouwlijnen goed aansluiten!
Plak het kruis op het uitgevouwen middenstukje, zodat hij goed rechtop kan
staan.

Tijdsduur:

10 min.
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Het graf van Jezus
Je hebt nodig:

-

Voor elk kind twee halve kartonnen bordjes
Voor elk kind een vel kladpapier
Scharen
Nietmachine
Evt. grijze verf en penselen
Voor elk kind een stukje karton (zie voorbereiding)
Voor elk kind een stuk verbandgaas
Parfum
Evt. een föhn

Voorbereiding:

Maak voor elk kind een stukje karton, dat globaal de vorm van een mens krijgt.
Maak bijvoorbeeld gebruik van:
https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-man-vooraanzicht-i10223.html.
Zorg dat de grootte past bij de ruimte binnen de twee helften van het bordje.

Werkwijze:

Schilder een half bordje grijs.
Afhankelijk van de tijd kun je dit ook zelf vooraf doen of je gebruikt een föhn om
het drogen te versnellen.
Knip uit het grijze bordje een opening, voor het open graf.
Verbind het stukje karton met verbandgaas. Vertel hierbij dat het lichaam van
Jezus ook in doeken werd gewikkeld en gebalsemd werd. Dit gaf een prettige
geur. Spuit een beetje parfum op het gaas.
Als het grijze grafdeel droog is, niet je deze vast aan het andere halve bord.
Het lichaam kan nu in het graf gelegd worden.
Om het graf af te sluiten, maak je van het vel papier/krant een prop en deze leg
je voor het graf.

Tijdsduur:

15 min.
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Graf met steen
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een stuk zelfhardende klei of zoutdeeg (recept https://njam.tv/
recepten/zoutdeeg-voor-de-kinderen)
- Voor elk kind een klein terracotta bloempotje
- Voor elk kind twee stokjes van ongelijke lengte
- IJzerdraad met tang

Werkwijze:

Maak van de klei/zoutdeeg een grondplaat. Leg hierop het bloempotje op zijn
zij. De bovenkant ligt naar voren. Druk het goed vast op de bodem. Bedek de
bovenkant met klei, zodat het meer een rots lijkt.
Vorm van klei/zoutdeeg een schijf waarmee het graf afgesloten kan worden.
Maak van overige klei/zoutdeeg nog rotsdelen die je aan de zijkant van het graf
bevestigt.
Leg de stokjes kruislings op elkaar en verbind ze met het ijzerdraad. Steek het
kruis boven op het graf.
Kijk voor een voorbeeld op pinterest:
https://nl.pinterest.com/pin/345721708904060392/

Tijdsduur:

15 min.

Herdenken
Werkwijze:

Tijdsduur:

De vrienden van Jezus moesten Hem begraven. Wat zullen ze verdrietig
geweest zijn!
Waarschijnlijk hebben ze, toen ze weer thuis waren, nog veel over Jezus ge
praat en goede herinneringen aan Hem opgehaald. Want dat is wat mensen
vaak doen, als iemand overleden is.
Om beurten mogen de kinderen een herinnering aan Jezus vertellen. Wat is het
mooi om Jezus zo te mogen herinneren!
15 min.

Puzzelblad Gestorven en begraven
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossing:

Tijdsduur:
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5 min.

Bloemstuk met graf, kruis en steen
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een schotel/plantenonderbord
- Voor elk kind een terracotta bloempot
- Potgrond
- Platmos
- Voor elk kind minimaal een bloembolletje
- Voor elk kind twee takjes van ongelijke lengte
- IJzerdraad
- Voor elk kind een stuk zelfhardende klei
- Kniptang voor ijzerdraad
- Evt. voor elk kind een stukje verbandgaat
Voorbereiding:

Leg eventueel alvast potgrond op de schotels.

Werkwijze:

Vorm van de twee takjes een kruis door deze kruislings over elkaar te leggen en
op het kruispunt met ijzerdraad te omwikkelen.
Leg op de plantenschotel wat potgrond. Plaats hierop de bloempot op zijn zij.
Druk hem stevig vast. Bedek de bloempot met wat mos, zodat het een rots lijkt.
Plant naast het graf wat bloembolletjes. Maak van klei een grafsteen en plaats
deze deels als afsluiting voor het graf. Maak eventueel nog wat extra rotsen.
Plaats het kruis op of naast het graf.
Leg eventueel in het open graf een stukje verbandgaas, als suggestie van de
linnen doek.

Tijdsduur:

Bijbelstudie
Je hebt nodig:

15 min.

- Voldoende bijbels
- Voor elk kind een kopie van werkblad 4
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Praat met de kinderen na over het verhaal: we lezen eenvoudigweg over de
dood en de begrafenis van Jezus. Mensen doen daar ‘gewoon wat ze moeten
doen’. Er lijkt niet echt een plan te zijn.
Maar als we in het Oude Testament/de Schriften gaan zoeken, ontdekken we
veel overeenkomsten en ontdekken we dat alles helemaal niet zo toevallig is!
Doe een Bijbelstudie met behulp van werkblad 4. Dat kan individueel of in kleine
groepjes.
God had en heeft een plan. Hij laat alles gebeuren zoals Hij het wil.

Tijdsduur:

15 min.
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Puzzelblad Jezus sterft en wordt begraven
Je hebt nodig:
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte
- Voor elk kind een kopie van werkblad 3 (2 pagina’s)
- Schrijfmaterialen
Oplossing:

Tijdsduur:
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A.
Leerling
B.
Joden
C.
Mirre
D.
Hij
E.
Gestorven
F.
Was
G.
Doorstoken
H.
Daarom
I.
De
J.
Nikodemus
K.
Pilatus
L.
Ook
M.
Van
N.
Toe
O.
Begraven
P.
Bij
Q.
Begrafenis
R.
Jezus
S.
Wikkelden
Uitkomst: hoop klinkt door in de begrafenis van Jezus
15 min.

1
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2

Gestorven en begraven
Johannes 19:16-42

Kleur de vakjes in die horen bij de coördinaten die hieronder staan. Gebruik de juiste
kleuren. Er ontstaat een tekening die alles met het Bijbelverhaal te maken heeft!

Bruin
Groen

f10, e9, f9, g9, f8, b7, f7, j7, a6, b6, c6, f6, i6, j6,
k6, b5, j5, b4, j4, b3, j3
e5, f5, g5, d4, e4, f4, g4, h4, c3, d3, e3, f3, g3, h3,
i3, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2, i2, j2, a1, b1, c1, d1, e1,
f1, g1, h1, i1, j1, k1
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4
Bijbelstudie Johannes 19: 31-42
In Johannes 19 lezen we over dingen die gebeuren met de Here Jezus in het weekend dat Hij stierf,
begraven werd en weer opstond uit de dood. Vandaag kijken we vooral naar zijn dood en begrafenis.
Het is opvallend dat er verschillende dingen gebeuren die al voorzegd waren in het Oude Testament,
of beter gezegd in de Schriften, zoals de Joden dat noemen.
We gaan kijken wat er staat. Vul het maar in
Johannes 19
Vers 33 en 36

In de Schriften
Exodus 12: 46

Psalm 34: 21

Vers 37

Zacharia 12: 10

Vers 38-42

Jesaja 53: 9

Zie je de overeenkomsten? Het lijkt allemaal ‘toevallig’ als het gebeurt, maar God gebruikt ‘toeval’ als
Hij
anoniem wil blijven. En zo zien we dat alles gebeurt zoals God het wil.
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