Verwerkingen
Werkblad Corsage
We mogen feest vieren, want Jezus overwon de dood.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op vier verschillende kleuren papier
(160 gr.)
- Scharen
- Lijm
- Nietmachine
- Broche-speldjes of daarvoor bedoelde magneetjes
- Voor elk kind een stuk lint
- Stevig plakband

Voorbereiding:

Knip de kopieën vooraf alvast in vieren. Ieder kind krijgt of kiest van alle vier
onderdelen een exemplaar in een verschillende kleur.

Werkwijze:

Knip de onderdelen uit.
Plak of niet de eerste drie onderdelen van de bloem op elkaar. Plak of niet
alleen op de plaats van het hart van de bloem.
Zet twee strookjes lint met een nietje vast aan de achterkant van de bloem (in
het midden).
Lijm nu ook onderdeel 4, het hart van de bloem, op de corsage.
Vouw de bloemblaadjes iets omhoog / buig het papier om.
Bevestig met plakband een speldje (of magneetje) aan de achterkant van de
bloem.
Je corsage is nu klaar, speld hem op je kleding. Doe dat wel voorzichtig, want
de speld is scherp! (en kan gaatjes veroorzaken in kledingstof).
Praat ondertussen over de tekst die op de corsage staat.

Tijdsduur:

15 min.

Laat iedereen het horen!
Iedereen moet horen dat Jezus is opgestaan. Dat doe je door van je te laten horen, door bijvoorbeeld muziek
te maken.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Doe wat rijst of iets dergelijks in de chipskoker of het potje en sluit de koker of
het potje goed af.
Versier de koker of het potje tot een vrolijk versierd muziekinstrument.
Eventueel kun je een strook papier printen met de tekst: Jezus leeft! Laat ieder
een het horen!

Tijdsduur:

ca. 10 min.
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Voor elk kind een chipskoker of een potje met een deksel
Rijst, bruine bonen (ongekookt) of ander materiaal dat kan rammelen
Versiermaterialen
Gekleurd papier
Lijm

Wees blij!
Het Paasfeest is een feest van vreugde.
Werkwijze:

In het verhaal zitten veel emoties en andere elementen die de kinderen mee
kunnen doen met gebaren tijdens het verhaal. Haal bijvoorbeeld de volgende
emoties uit het verhaal die je met gebaren kunt doen:
- stil (bijv. ssst met de vinger voor de mond)
- opletten
- verdrietig
- schrikken
- huilen
- blijdschap/vreugde
Bedenk van tevoren welke gebaren je erbij doet. Vertel de kinderen dat ze heel
goed moeten opletten tijdens het verhaal en dat ze bij de bovengenoemde
woorden de gebaren mee mogen doen. Oefen van tevoren de gebaren een
aantal keren.
Probeer zelf het verhaal beeldend te vertellen.

Praat nog even na over het volgende:
- Waarom was Maria zo verdrietig?
		 Door het verdriet om Jezus’ dood was ze bijna vergeten wat Jezus had beloofd
voordat Hij gevangen werd genomen. Hij had beloofd dat Hij na drie dagen
weer op zou staan uit de dood. Maria was dan ook vreselijk geschrokken
toen ze zag dat het graf leeg was! Ze dacht dat het lichaam van Jezus
meegenomen was en dat Hij nu echt voorgoed weg was. Gelukkig was dat niet
zo en heeft Jezus gedaan wat Hij heeft beloofd.
- Hoe voelde Maria zich toen ze door had dat het Jezus was die tegen haar
praatte en niet de tuinman?
		 Ze was heel erg blij, en ze wilde Hem het liefst vastpakken en nooit meer laten
gaan! Het paasfeest is een feest van vreugde, we mogen feest vieren dat
Jezus is opgestaan! Hij heeft het gewonnen van de dood, en het mooiste is dat
we vergeving mogen vragen voor alle dingen die we verkeerd gedaan hebben.
God houdt van ons en laat ons nooit meer gaan. We mogen heel dicht bij Hem
leven! Wil jij dat ook graag?
Tijdsduur:

ca. 10 min.

Puzzelblad De opwekking van Jezus
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossing:
Als de puntjes verbonden zijn zie je Jezus en Maria bij het graf.
Tijdsduur:
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5-10 min.

Nieuw leven
Bloembollen zijn bij uitstek het symbool voor het nieuwe leven, net zoals Jezus ons nieuw leven gaf.
Je hebt nodig voor elk kind: - Een bakje/potje
- Een bloembol, bijv. tulp/narcis
- Een steen
- Een strook linnen (of bijvoorbeeld een stuk verbandgaas of een strook
		 naturelkleurig katoen)
- Stiften
- Potgrond
		
Tip: zorg voor oude kranten of een zeiltje voor onder de potgrond en een
		 stoffer en blik. Dat is handig met het opruimen.
Werkwijze:

Vul het bakje met wat potgrond en zet hierin een bloembol. Kijk van tevoren
goed hoe de bloembol geplant moet worden.
Leg de steen (verwijzing naar de weggerolde steen van het graf) erbij.
Schrijf op de strook stof de tekst: ‘Jezus is nieuw leven’ en leg deze bij
het bakje.

Alternatief:

Schrijf de tekst op het bakje en drapeer de strook linnen (zonder tekst) er
omheen.
Je kunt ervoor kiezen om dit bloembakje weg te geven aan gemeenteleden
of om ieder kind er twee te laten maken: een voor zichzelf en een voor een
ander.

Tijdsduur:

10-15 min. per plantenbakje

Graankorrels
In de Bijbel staat de vergelijking over hoe graankorrels sterven in de aarde, en dat dat noodzakelijk is om
daaruit nieuw leven voort te brengen. Vandaag kijken we hoe dat er in de praktijk uit ziet.
Je hebt nodig:

- Graankorrels (worden vaak bij molens verkocht)
- Enkele bloembollen zonder bloem
- Enkele bloembollen in bloei

Werkwijze:

Leg de graankorrels en de bloembollen zonder bloem op tafel.
Vandaag vieren we het Paasfeest. De dag dat Jezus opgestaan is uit het graf!
Je zult nu vast wel denken, wat heeft een graankorrel en een kale bloembol
daar nu mee te maken?
We beginnen met de graankorrel. Jezus vergelijkt zijn dood en opstanding in de
Bijbel namelijk met een graankorrel. De graankorrel die gezaaid wordt in de
grond, sterft eerst voordat hij kan groeien en vrucht kan geven. En zo is het ook
met de bloembol, je stopt hem in de grond en eerst lijkt er niets te gebeuren,
maar na verloop van tijd groeit en bloeit hij toch, steeds weer opnieuw (laat de
bol met bloem zien).
Jezus stierf en drie dagen was het stil, leek er niets te gebeuren. Maar Jezus liet
zien dat Hij groter en machtiger is dan de dood. Doordat Hij opgestaan is uit de
dood, kan Hij eeuwig leven geven, een dat kunnen wij krijgen als we in Hem
geloven, in zijn dood en opstanding.

Tijdsduur:

5-10 min.
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Puzzelblad Jezus is opgestaan
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
Oplossingen:

- Blokpuzzel: Waarom zoekt u de levende onder de doden? Luc. 24:5
- Sudoku
		G
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R
		R
G
A
F
- Volg de lijn: Jezus’ opstanding betekent voor ons leven.
Tijdsduur:
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15 min.

1
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3

Blokpuzzel: Zet de blokjes op de goede plek en je leest een Bijbeltekst.
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Los de sudoku op.
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