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Leuk dat je aan de slag gaat met het kindermateriaal ‘Opstaan!’, het kant-en-klaar 
materiaal voor kerkelijk kinderwerk voor tijdens de veertigdagentijd gemaakt door Tear 
en Timotheüs. De kinderen staan in de veertigdagentijd stil bij het verhaal van Jezus’ 
lijden, sterven en opstanding en bij onrecht. Er zijn totaal 8 lessen die toewerken naar 
Pasen en aansluiten bij de veertigdagenkalender van Tear. Het programma kan gebruikt 
worden door zowel kinderwerkers in de onderbouw als de bovenbouw. 

Het kindermateriaal is ontwikkeld om kinderen in verbinding te brengen met Jezus en hen 
te leren hoe je recht brengen in de praktijk kan brengen. Dit doen we aan de hand van het 
thema: ‘Opstaan!’. We laten de kinderen gedurende 8 zondagen ervaren hoe zij op kunnen 
staan voor recht. We doen dit aan de hand van verhalen over Jezus’ leven. De verhalen 
vertellen ons allemaal iets over gerechtigheid, over ‘opstaan’. Een thema dat verbonden 
is met Pasen. Hoe stond Jezus op? Waarvoor sta jij op? Wat drijft je? Iedere les staat een 
nieuwe opstaan-thema centraal.

de kalender en het gezinsschriftje 

Het kindermateriaal sluit aan bij de weekthema’s en 
Bijbelstukjes van de veertigdagenkalender van Tear. Bij iedere 
kalender zit een schriftje voor gezinnen. Het gezinsschriftje is 
ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar om de stukjes uit 
de kalender ook voor hen leuk en leerzaam te maken. Het is 
zeker een pré de kalender als kinderwerker mee te lezen om 
je goed voor te bereiden op de les voor de kinderen. 

spaarpotje

Bij de kalender en het gezinsschriftje zit een spaarpotje. Deze kan in elkaar geknutseld 
worden door de kinderen om tijdens de veertigdagentijd samen te sparen voor een bijzonder 
project. Het spaarpotje kan je ook afzonderlijk downloaden op de website 40dagenopstaan.nl. 
Dit jaar sparen we voor voedselpakketjes voor kinderen in vluchtelingenkampen in Irak.

Het gezinsschriftje bevat in het midden van het schriftje een aantal pagina’s met 
muntjes. De muntjes kunnen door de kinderen uitgeknipt worden en (bij de kerk) 
geruild worden voor echt muntjes. De echte muntjes kunnen in de het 
spaarpotje gedaan worden. Op de website 40dagenopstaan.nl tref je de 
knutselpagina’s ‘spaarpotje’ en ‘spaarmuntjes’ voor de kinderen die de 
kalender of het gezinsschriftje niet thuis meelezen. De pagina’s kunnen geprint 
worden (bij voorkeur op dik papier) en aan kinderen worden meegegeven, zodat 
iedereen met de actie mee kan doen. Sparen jullie mee?
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opzet lessen 

Alles lessen kennen eenzelfde structuur, te weten een opening, een kern en een afronding. 
De lessen duren plusminus 60 minuten. Zorg ervoor dat je in ieder geval voldoende tijd 
besteed aan het kerngedeelte. 

De hoofdlijn van de lessen is dat de kinderen het begrip ‘opstaan’ leren begrijpen en 
toepassen. Iedere les opent met gebed en een vraaggesprek. Belangrijk is het thema 
goed te introduceren en tevens uit te leggen wat de veertigdagentijd is, namelijk een 
verwachtingsvolle periode waarin we toeleven naar Pasen. We behandelen een aantal 
verhalen uit het leven van Jezus en de wonderen die hij keer op keer deed, met als 
hoogtepunt het wonder van zijn opstanding. Dat doen we door middel van dramastukjes 
waar we vanuit het perspectief kijken van Jezus én zijn discipelen.

Ga als kinderwerker steeds na welke onderdelen passen bij jullie kinderen. Hebben de 
kinderen plezier bij het doen van één van de onderdelen, bepaal dan zelf of je langer de tijd 
wilt nemen voor dit onderdeel als dat de voortgang ten goede komt. Staat er dat je groepjes 
moet vormen, maar komt dat niet uit in je groep of qua bezetting van aantal kinderwerkers? 
Wees dan creatief. Pas het aantal aan of doe bepaalde onderdelen plenair. Tip: in de bijlages 
tref je extra activiteiten waarmee je activiteiten die we in de basisopzet van de les hebben 
gezet kunt vervangen. 

Rode draad activiteit
De kinderen uit de onderbouw starten iedere les met een toneelstukje. Vaak is het zo dat 
de kinderen hiervoor hun eigen attributen mogen meenemen van thuis. Per les verschillen 
de attributen. Informeer de ouders en vertel de kinderen aan het eind van een les wat ze de 
volgende keer mee moeten nemen. 

Met de kinderen uit de bovenbouw start je iedere les met het maken aan een tijdslijn over 
het leven van Jezus. Zorg dat je voorafgaand aan les 1 in het bezit bent van:
• Een touw of draad die je op kunt hangen
•   Enveloppen met daarin de kaartjes met afbeeldingen van gebeurtenissen uit het leven van 

Jezus (zie bijlage 2 van les 1 of kijk op 40dagenopstaan.nl)
• Wasknijpers of paperclips

Ieder lesprogramma bestaat uit 8 onderdelen:
  
  Samen bidden
 
 
   Samen wordt er een lied gezongen dat aansluit op het 

weekthema

   Een activiteit die je gebruikt bij de opening om het verhaal  
en het thema mee in te leiden 

  Spelenderwijs en interactief aan de slag met het verhaal

   Aan de hand van vragen bespreek je het verhaal met  
de kinderen na

   Een verwerkingsactiviteit voor onder- en bovenbouw  
n.a.v. het verhaal

  Kinderen blikken terug en formuleren wat ze hebben geleerd

  Samen bidden

Gebed

Les 

Rode draad 
activiteit

Het verhaal

Groepsgesprek

Kernactiviteit

Reflectie

Gebed



over tear

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via 
lokale organisaties en kerken. We bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig 
vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en 
moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Mensen zelf verantwoordelijkheid 
geven: het werkt, en het is typisch Tear. Wij zijn Tear, doe je mee? Meer weten? Of in actie 
komen? Ga naar tear.nl. 

over timotheus

Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog en wil daarom de geloofsopvoeding in 
kerk en gezin ondersteunen. Daarin komt Timotheüs graag langszij. Dat doen zij door het 
uitgeven van diverse materialen, door een ruim trainingsaanbod voor diverse doelgroepen 
en door begeleiding en advies afgestemd op de kerkelijke situatie. Tevens zijn er diverse 
conferenties die zij organiseren voor kinderen, ouders en kerken. Zij organiseren op de 
Pinksterconferentie het kinderprogramma en zijn actief betrokken bij de conferentie 
Rondom Het Kind. Timotheüs is een onderdeel van Opwekking. Geloofsopvoeding is voor 
Opwekking één van de drie pijlers in hun visie. Voor meer info zie www.timotheus.nl of neem 
contact op met info@timotheus.nl.

tear

Laan van
Vollenhove 2941

3706 AK Zeist

Postbus 981
3700 AK Zeist

030 - 69 69 600
info@tear.nl
www.tear.nl

timotheus

Ruitenbeek 16
3881 LW Putten

088 - 35 26 703
info@timotheus.nl
www.timotheus.nl 
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Timotheüs organiseert het spetterende kinderpro-

gramma tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking. 

Door middel van verhalen, toneel, mime, zang, muziek 

en dans proberen de kinderwerkers de kinderen tot 

een diepere relatie met de Here Jezus te leiden.

Pinksterconferentie

Timotheüs ondersteunt de geloofsopvoeding in 

kerk en gezin. Wij hebben daarom een breed trainings-

aanbod gericht op het kind in de gemeente, praktisch 

kinderwerk en de geloofsopvoeding thuis. Ten aanzien 

van deze onderwerpen bieden wij ook begeleiding en 

advies op maat. 

Geloofsopvoeding

Timotheüs inspireert tot eigentijds en relevant 

kinderwerk door middel van materialen en methodes. 

In ons aanbod vindt u onder andere materiaal voor 

peuters en twee complete kinderwerkmethoden: de 

Parellesboeken en Promiseland. Daarnaast hebben wij 

een ruim aanbod voor vakantiebijbelweken, knutsel-

mappen en evangelisatie. 

Materialen

Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog
Timotheüs is onderdeel van Stichting Opwekking en richt zich op de geloofs-
opvoeding in kerk en gezin. Wij willen de volgende generatie bereiken met 
het evangelie van Jezus Christus, omdat wij geloven dat wij als mens bedoeld 
zijn om in relatie met Hem te leven. Ons werk bestaat uit drie pijlers:

Meer informatie?
Voor meer informatie over ons werk, het trainingsaanbod of onze materialen 
kunt u terecht op www.timotheus.nl. 



Vo$ bereiding 
doelen van de les 

•  De kinderen krijgen meer overzicht over het leven van Jezus 
en de verhalen die daarbij horen. 

•  De kinderen leren de betekenis van Pasen: Jezus is opgestaan. 
•  De kinderen leren begrijpen wat de woorden (on)recht en rechtvaardigheid betekenen.
•  De kinderen denken na over hoe zij zelf kunnen opstaan tegen onrecht.

opbouw lesprogramma 

inleiding voor de kinderwerker 

Dit is de eerste les van het kindermateriaal voor kerkelijk kinderwerk. De kinderen 
staan in de veertigdagentijd stil bij het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en opstanding 
en bij onrecht. Er zijn totaal acht lessen die toewerken naar Pasen en aansluiten bij de 
veertigdagenkalender van Tear.

In deze eerste les starten we met het eerste thema van de veertigdagenkalender: ‘Opstaan, 
plaats vergaan’. We leggen vooral de nadruk op ‘opstaan’. De les opent met gebed en een 
vraaggesprek. Belangrijk is het thema goed te introduceren en tevens uit te leggen wat de 
veertigdagentijd is. (verwachtingsvolle periode waarin we toeleven naar Pasen). Voor de 
kinderen wordt het thema praktisch gemaakt in de rode draad activiteit.  

We behandelen een aantal verhalen uit het leven van Jezus en de wonderen die hij keer 
op keer heeft gedaan, met als hoogtepunt dat hij zal opstaan uit de dood. Dit doen we door 
middel van een terugblik van de discipelen op het leven van Jezus, vlak voor zijn sterven, 
uitgevoerd aan de hand van drama. (Matteüs 16:21-23 en Matteüs 17:22-23). De discipelen 
praten over gebeurtenissen die ze met Jezus hebben meegemaakt, en hoe hij opstond in deze 
situaties. De discipelen halen ook herinneringen op over Jezus die gezegd heeft dat hij zal 
opstaan uit de dood. Hier snappen ze op dit moment nog maar weinig van. De kerntekst deze 
week is Matt. 16: 21b: ‘Maar drie dagen later zal Ik opstaan uit de dood’.  

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

les
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benodigdheden 

- De sheet met het 40dagen lesmateriaal les 1
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Kinderen mogen eigen ‘opstaan’ attribuut meenemen (informeer ouders van tevoren)
- Een rol tape (alleen bovenbouw)
- Touw of waslijn
- Wasknijpers en paperclips
- Enveloppen met kaartjes. (print de kaartjes van tevoren uit, zie bijlage 2 les 1)
- Bijbel
- Groot kartonnen vel (alleen voor de onderbouw)
- Viltstiften (alleen voor de onderbouw)
- Tijdschriften (alleen voor de onderbouw)

Opening
1. gebed en collecte (5 min) 

Begin samen met de kinderen met een kort vraaggesprek en gebed.
Vertel dat we 40 dagen lang met elkaar toeleven naar Pasen. In het kinderwerk gaan we het 
8 zondagen lang over ‘Opstaan’ hebben. Introduceer het thema ‘Opstaan’ bij de kinderen door 
te vragen welke periode er nu begint, en waarvoor deze periode bedoeld is. Waar denk je als 
eerste aan bij ‘opstaan, plaats vergaan’? Op welke manier zouden we op kunnen staan?
Dank God voor de veertigdagentijd waarin we mogen uitzien naar Pasen en bid om Zijn zegen 
en Heilige Geest voor deze ochtend. 

Is het de gewoonte dat kinderen collectegeld meenemen, dan moedigen we je van harte mee 
te sparen voor het goede doel dat hoort bij dit kindermateriaal. Het bijbehorende spaarpotje 
kan je downloaden via www.40dagenopstaan.nl. Vertel de kinderen dat jullie deze periode 
gaan sparen om kinderen te helpen die in vluchtelingenkampen zitten in Noord-Irak.

2. lied (5 min)

Zing samen het lied Niets is onmogelijk van Herman Boon. Een swingende en actieve start van 
de dag. De liedtekst tref je in bijlage 1: Liedtekst ‘Niets is onmogelijk’. Klik deze link aan om 
het lied te beluisteren en uit te voeren: https://www.youtube.com/watch?v=PB-dWx1AGPw

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema goed in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen be-
kend te maken met het thema van deze week, deze opdracht noemen we de ‘rode draad acti-
viteit’. Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het maken 
van een tijdslijn over het leven van Jezus. Zie bijlage 2: ‘Rode draad activiteiten les 1’ voor de 
uitleg bij deze activiteit.

Onderbouw
Laat de kinderen van de onderbouw hun ochtendrituelen naspelen. De kinderen mogen bij de 
start van de oefening verspreid staan door de ruimte. Hoe ziet het er uit wanneer je lekker 
slaapt en dan geroepen wordt om wakker te worden? Wat doe je als je wakker wordt? 
De kinderen mogen hierbij hun eigen attributen gebruiken. 

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je aan de slag met het maken van een tijdslijn over het 
leven van Jezus. Dat doen we aan de hand van afbeeldingen van gebeurtenissen uit Jezus’s 
leven. Van de geboorte tot de kruisiging en opstanding. Vandaag testen we allereerst de kennis 
van de kinderen door hen uit te dagen de afbeeldingen op goede volgorde te leggen.

Doe je met de kinderen liever een andere openingsactiviteit? In bijlage 2 ‘Rode draad 
activiteiten les 1’ tref je alternatieven.

les
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Doe je met de kinderen liever een andere openingsactiviteit? In bijlage 2 ‘Rode draad 
activiteiten les 1’ tref je alternatieven.

Kern
4. het verhaal (10 min)

De discipelen praten over verschillende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt met Je-
zus. Ze blikken terug op momenten waarin Jezus opstond voor zijn omgeving.
De bijbelgedeeltes die hierbij gebruikt worden zijn matteüs 16:21-23 en matteüs 17:22-23.
In deze bijbelgedeeltes vertelt Jezus dat Hij moet lijden, sterven en weer zal opstaan.
Bereid het verhaal voor aan de hand van bijlage 3 ‘Verhaal bij les 1’. Maak voor de kinderen de 
beleving van het verhaal sterker door het uit te voeren in de vorm van drama.

5. gespreksvragen (7 min)

Aan de hand van de volgende vragen ga je met de kinderen in gesprek over hoe zij het verhaal 
en het thema opstaan kunnen betrekken op hun eigen leven.

- Op welke manier stond Jezus op in de verschillende verhalen die je net hebt gehoord? 
- Waarom is Jezus uit de dood opgestaan? Wat betekent dat voor jou?
- Wat betekent ‘opstaan?’ 
- Kunnen wij ook voor iets opstaan?
- Is het makkelijk om op te staan? Waarom wel/niet
- Wat zou jou helpen om ergens voor op te staan?

Zijn de vragen te ingewikkeld voor de kinderen in jou groep? Maak dan zelf een vertaalslag 
zodat je zeker weet dat de kinderen de vragen begrijpen. 

Tip: Behandel de vragen in kleine groepjes, wanneer er genoeg kinderwerkers zijn of door een 
gespreksleider in het groepje aan te stellen.

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Het doel van de vervolgactiviteit is om kinderen bewust te maken waar je voor op kunt staan, 
namelijk onrecht. In de activiteiten ligt de nadruk op de betekenis van de begrippen recht en 
gerechtigheid. De verwerkingsactiviteiten tref je in bijlage 4. 

Onderbouw
Met de onderbouw maak je een collage, waarbij de kinderen beelden zoeken en tekeningen 
maken bij de woorden ‘eerlijk’ en ‘oneerlijk’. Een groot kartonnen vel verdeel je in 2 helften 
‘eerlijk’ en ‘oneerlijk’. De kinderen zoeken plaatjes uit tijdschriften bij dit thema of mogen zelf 
plaatjes tekenen. Verdeel de kinderen in groepjes, wanneer de groep groter is dan 10 kinde-
ren. Elk groepje zit aan een aparte tafel met de benodigde materialen.

Bovenbouw
Met de bovenbouw voer je ‘Over de streep’ uit. Maak de ruimte zo leeg mogelijk, met stoelen 
aan weerszijden. In het midden van de ruimte trek je een streep (tape of touw). De kinderen 
staan allemaal aan dezelfde kant op ongeveer 2 meter afstand van de lijn. Wanneer de gestel-
de vraag op één van de kinderen van toepassing is, loopt hij of zij over de streep. De kinderen 
die niet over de streep zijn gelopen kunnen hun meeleven of respect betuigen door een duim 
op te steken of door met beide handen een hartjesvorm uit te beelden. Aan de hand van vraag-
stellingen kiezen kinderen wat zij rechtvaardig en onrechtvaardig vinden. Als groepsbegelei-
der stel jij de vragen die in bijlage 4 ‘Verwerkingsactiviteiten les 1’ zijn uitgewerkt.

Kies je liever voor een andere verwerkingsactiviteit? In bijlage 4 staan meer voorbeelden van 
activiteiten die je kunt doen met de kinderen.

les
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Afronding
7. reflectie (5 min)

Geef een korte samenvatting van wat jullie deze les hebben gedaan. Kan één van de kinderen 
dat opnoemen? Vraag de kinderen wat zij hebben geleerd deze les.

8. gebed (3 min)

Bid zelf voor deze ochtend en vraag één of meerdere kinderen dat te doen. Dank Jezus 
dat Hij is opgestaan uit de dood. Vraag Hem ons te helpen om ook op te staan om anderen te 
helpen. Dank voor deze ochtend. Voor het verhaal van Jezus, dat hij is opgestaan voor ons. 
Help ons op te staan voor andere kinderen en mensen die het moeilijk hebben.

–––

overdracht

Informeer de kinderwerkers van volgende week over de uitkomsten van deze les. 
Wat hebben de kinderen geleerd, hoe reageerden ze? Zijn er acties die de kinderen 
noemden bij de verwerking die opnieuw aandacht vragen? 

Zorg ervoor dat de kinderwerkers van volgende week de vaste benodigdheden zoals de 
tijdslijn, enveloppen met kaartjes en de wasknijpers/paperclips in bezit krijgen/hebben. 

Tip: informeer ouders over de concrete afspraken die zijn gemaakt en informeer hen over 
wat de kinderen de volgende zondag moeten meenemen. 

les
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BIJLAGE 1 

Niets nee niets 
niets is onmogelijk voor U (nee!)

niets nee niets
niets is onmogelijk voor U (nee!)
wat U bent groot en U bent sterk

Almachtig is Uw naam
dus Heer wij roepen U aan (2x)

De discipelen van Jezus die troffen eens slecht weer
ze zaten in een visserboot en de storm ging flink tekeer

en in hun nood riepen zij: “Help ons toch o Heer”
en Jezus sprak de storm toe en ’t werd weer rustig weer 

Niets nee niets…

Op een dag waren velen bij Jezus omdat Hij de zieken genas
maar Hij ontdekte rond etenstijd dat er niks te eten was
en Jezus deed toen een wonder want na zijn dankgebed

gaf Hij duizenden mensen een heerlijk lunchpakket

Niets nee niets…

Op een dag ontmoette Jezus een vader in paniek
z’n dochter lag op sterven, ja, zij was ontzettend ziek
het meisje stierf ook echt, ze had de geest gegeven

maar Jezus deed een wonder en bracht haar weer tot leven

Niets nee niets…

Heb jij een wonder nodig, zit jij met een groot probleem
heb je van alles al geprobeerd en kun je nergens meer heen

roep dan toch tot Jezus, bij Hem kun je alles kwijt
en Hij kan wonderen doen ja, dat is zijn specialiteit

Niets nee niets… (nee!)

Niets is onmogelijk voor U (nee!)
niets is onmogelijk voor U (nee!)
niets is onmogelijk voor U (nee!)

niets is onmogelijk voor U (nee, niets!)

LIEDTEKST

‘NIETS IS ONMOGELIJK’ HERMAN BOON
https://www.youtube.com/watch?v=PB-dWx1AGPw



BIJLAGE 2 

1. drama (OB)

Informeer voor deze activiteit de ouders ruim van tevoren wat de kinderen deze zondag mee moeten nemen naar de kerk. 

De kinderen ervaren bij deze activiteit dat ‘opstaan’ een nieuw begin is. Een nieuwe dag breekt aan, de nacht is voorbij. 
Donker heeft plaats gemaakt voor licht. Ze ervaren ook dat ‘opstaan’ niet altijd gemakkelijk is. Je wilt nog zo lang 
mogelijk in je warme bed blijven liggen. De kinderen komen in pyjama met knuffels en slaapattributen naar de kerk. 
Zorg voor slaakkamer sfeer, wekker, kussens, dekens etc. 

Korte sketch: Speel als kinderwerkers samen uit dat je lekker slaapt en dat er geroepen wordt dat je wakker wordt. 
Benadruk in je spel hoe moeilijk het is om wakker te worden. Wat doet moeder allemaal om dat voor elkaar te krijgen? 
Kunnen er kinderen helpen? Benadruk ook de nieuwe dag: je trekt de gordijnen open en bent verrast door de zon. 
Snel aankleden want je gaat vandaag…. Een nieuwe dag! Zie activiteit 4. ‘Wakker’ voor een vervolg op de sketch.

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Het leven van Jezus op een lijn bestaande uit verhalen. Vandaag de start. We gaan een tijdlijn maken dat start met 
de geboorte van Jezus. De komende lessen wordt de tijdslijn steeds verder verrijkt met plaatjes van andere 
gebeurtenissen uit het leven van Jezus. 

Voorbereiding thuis
Bedenk hoeveel groepjes van vier kinderen je kunt maken. Download de afbeeldingen op www.40dagenopstaan.nl. 
Print ze uit, knip ze en doe ze in envelopjes (10 afbeeldingen per envelop). Zorg dat je tijdens de les ieder groepje een  
envelop kan geven. 

Uitwerking activiteit tijdens de les
1.  Hang ter voorbereiding een lijn in het lokaal. Leg de wasknijpers of paperclips klaar.
2.    Maak groepjes van 4 kinderen. Geef ieder groepje een envelop met daarin de kaartjes.  

Op die kaartjes staan plaatjes met daarop elementen uit het leven van Jezus. 
3. Op jouw teken opent per groepje 1 kind de envelop. De kaartjes mogen op tafel worden gelegd. 
4.  Geef de kinderen de opdracht de afbeeldingen in goede volgorde te leggen.  

Ze hebben daarvoor 3 minuten de tijd. Leg zelf de kaartjes alvast op goede volgorde. 
5.  Na 3 minuten stop je de tijd. 
6. Laat de juiste volgorde plenair zien. Uiteraard is er applaus voor de groepjes die de volgorde helemaal juist hadden. 
7.  Vertel de kinderen dat we de komende weken samen op chronologische volgorde een tijdslijn gaan maken van het 

leven van Jezus. Het eerste en één na laatste plaatje krijgen ze cadeau. De geboorte van Jezus en de kruisiging.  
Na vandaag komt er iedere week een plaatje bij die een plek moet krijgen ergens op de tijdslijn.

8.  Vraag één van de kinderen het plaatje met de geboorte van Jezus op te gangen aan het begin van de lijn. Vraag een 
ander kind het plaatje van de kruisiging op te hangen ongeveer aan het eind van de tijdslijn.

In deze lessenserie komen de volgende verhalen (zie plaatjes) in ieder geval voor. Deze verhalen moeten dus ook een 
plek krijgen op de tijdlijn. Je kunt dit met nog meer verhalen uitbreiden (hoe ouder de kinderen, hoe leuker dit is). 
Plaatjes bij de verhalen tref je onderstaand.
- les 1: geboorte van Jezus
- les 2: Jezus veegt het tempelplein schoon & Petrus slaat het oor af van de soldaat afhakt
- les 3: Jezus gebalsemd door een vrouw met kostbare olie
- les 4: Zacheus
- les 5: Jezus wast de voeten van de discipelen
- les 6: de Barmhartige Samaritaan
- les 7: Jezus bidt in Gethsemane
- Jezus aan het kruis
- les 8: Jezus is opgestaan

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 1
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Kaartjes voor tijdslijn les 1:
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Kaartjes voor tijdslijn les 1:

3. ontbijt (OB)

Wat doe je als je bent opgestaan? Natuurlijk, dan ga je ontbijten. Maak samen met de kinderen een ontbijtje klaar 
en eet dit samen op. Bereid deze activiteit voor door broodjes, beleg, bordjes en bestek mee te (laten) nemen.

4. wakker (OB/BB)

Speel het volgende spel: Vertel de kinderen een verhaal en iedere keer als je het woordje ‘wakker’ zegt, staan 
de kinderen allemaal op (ze liggen allemaal op dekens en kussens op de grond. Als je wat anders roept blijven de 
kinderen lekker liggen. Bedenk anderen woorden die bijv. ook met een ‘w’ beginnen (wassen, wiebelen, wortelen 
etc) om ze op het verkeerde been te zetten. In de bovenbouw kun je dit aanpassen door meerdere woorden te 
gebruiken, er een competitie-element in te brengen (vergissing? Dan heb je een strafpunt) of de kinderen zelf 
een verhaal te laten vertellen.
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bijbelgedeeltes

Matteüs 16:21-23 en Matteüs 17:22-23: De aankondiging van Jezus’ lijden 

In deze bijbelgedeeltes vertelt Jezus dat Hij moet lijden, sterven en weer zal opstaan. Een moment in het leven van de 
leerlingen dat ze maar moeilijk kunnen begrijpen. Hij zou toch de Koning worden van de Joden en nu heeft Hij het over 
doodgaan! Petrus wil het nog voor Jezus opnemen door te zeggen: ‘Nee, dat mag niet gebeuren! God zal u beschermen, 
Heer’. Maar Jezus draaide zich om en zei tegen Petrus: ‘Achteruit jij, Satan! Houd me niet tegen. Jij denkt aan wat men-
sen willen, maar niet aan wat God wil’. Jezus kwam op aarde om de wil van God te doen. Maar de leerlingen konden dat 
niet overzien. Hoewel Jezus ook vertelde dat Hij weer zou opstaan bleven zij stilstaan bij het lijden en de dood. Ze werden 
er zelfs verdrietig van. Wij weten hoe het verhaal afloopt. Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Kerntekst: Matt. 16: 21b 
‘Maar drie dagen later zal Ik opstaan uit de dood’

verhaal in grote lijnen

We staan stil bij het leven van Jezus. Welke verhalen kennen we al van Hem? Wat gebeurde er eerst en wat daarna? 
We kijken nog een keer naar de lijn met verhalen over het leven van Jezus. Voor de onderbouw is dit een moeilijk ver-
haal, zie de suggesties onderaan.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Het verhaal wordt uitgevoerd als toneelstuk, de rollen worden gespeeld vanuit het perspectief van de discipelen. 
De discipelen zitten om een kampvuur, vlak vóór de dood van Jezus. Johannes, Jacobus en Petrus zijn aan het woord. 
Ze praten over de dingen die ze met hem hebben beleefd en die zo bijzonder aan hem zijn.
(Stel 3 kinderen aan om gedeeltes van het verhaal na te praten of voer het verhaal uit als toneelstuk met 3 kinderwer-
kers, eventueel kunnen er extra discipelen bij het kampvuur geplaatst worden die mogen reageren op wat er wordt 
gezegd of de vis aan het bakken zijn boven het vuur.) Heb je de mogelijkheid om dit toneelstuk buiten uit te voeren? 
Dan zou je zelfs een echt kampvuur kunnen maken en daar met de kinderen omheen kunnen gaan zitten.

verhaal

Petrus (mijmerend): ‘Weet je nog Jacobus? Toen die storm opstak en wij zaten in de boot?
Jacobus: Bedoel je die keer toen we bij Galilea waren, en Jezus al die duizenden mensen te eten had gegeven?
Johannes: Ja met 5 broden en 2 vissen, dat was bizar. Met Jezus was het nóóit saai!
Petrus: Maar ik bedoelde toen inderdaad. We zijn toen de boot ingegaan en toen begon het zo verschrikkelijk  
te stormen.
(een discipel vult aan door de geluiden en gebaren van de wind en de golven na te doen)
Petrus: het was zo eng!
Jacobus: Ja ik weet het weer! Jezus die zei toen dat de wind moest gaan liggen en de wind luisterde nog ook! Jezus 
heeft de grootste wonderen gedaan die ik ooit gezien hebt. Hij maakte zieke mensen beter, hij gaf heeeel veel mensen 
te eten en zelfs het weer luisterde naar hem.
Johannes: We hebben Jezus zelfs op het water zien lopen. Als we dat aan iemand zouden vertellen dan geloven ze ons 
nooit! 
Petrus: Elke keer dacht ik dat ik hem goed kende, en al zijn wonderen wel gezien had en dan deed hij toch weer iets 
waardoor ik helemaal verbaasd was. 
Laatst ook weer toen zei hij dat hij naar Jeruzalem moet gaan en daar veel zal moeten lijden?
Hij vertelde zelfs dat er nare dingen zullen gaan gebeuren en Hij zelfs dood zal gaan. 
Jacobus: Ik kan me niet voorstellen dat mensen Jezus pijn willen doen!
Iedereen kijkt wat verdrietig
Johannes: Maar….Hij vertelde ook dat Hij na 3 dagen weer zal opstaan uit de dood.
Jacobus: Als Jezus sterft… rekent Hij dan af met alle verkeerde dingen van alle mensen, met alle ongerechtigheid en 
zonden? 

VERHAAL BIJ LES 1
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(Jacobus kijkt de kring rond)
Petrus: Ja maar waarom moet hij dan eerst dood om dat te doen? 
Jacobus: Hij zal sterven, maar ook weer OPSTAAN… om ons te redden. 
Dat kostte Hem heel veel, zelfs zijn leven. 
Ik denk dat hij vraagt of wij hetzelfde willen doen. Nee, niet sterven natuurlijk, maar ‘opstaan!’.  
Stuurde Jezus ons er niet op uit om dezelfde dingen te doen die hij deed.
Hij zei zelfs dat wij ook wonderen zouden kunnen doen, als we de dingen doen uit zijn naam.
Johannes: We zouden kunnen opstaan door eerlijk te zijn. 
Petrus (met bravoure): Je hebt gelijk. Jezus heeft ons gevraagd om zijn voorbeeld te volgen; gerechtigheid brengen.
Johannes: Gerechtigheid brengen?
Petrus: Dat betekent we goede dingen doen én vertellen waar we maar kunnen. 
Jacobus: Precies, Dat is wat bedoel ik met opstaan.

toevoeging

Opstaan vraagt wel iets van onszelf. Weet je nog waar we het net over hadden? Hoe is het ’s ochtends als je wakker 
wordt en moet opstaan…. Voor velen van ons een lastig moment van de dag. Maar je besluit dan ook om niet te blijven 
liggen, maar op te staan. Er is een nieuwe dag! Een dag om weer te spelen en te werken, te genieten, te eten en te 
drinken. Maar ook een dag om uit te delen en op te komen voor de mensen en kinderen die dat zelf niet meer kunnen. 

Op internet en YouTube zijn ook filmpjes te vinden over de opstanding: 
http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669098
https://youtu.be/oPETDb4jZ8Y vanaf 1:15
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toelichting op de activiteiten

De verwerkingsactiviteiten helpen de kinderen om na te denken over waar je voor op kunt staan, namelijk onrecht. 
De nadruk in de activiteiten ligt op wat recht en gerechtigheid eigenlijk is. Bedenk daarbij dat het om recht en onrecht 
dichtbij huis gaat en (hoe ouder de kinderen zijn) ook verder weg op andere plekken in de wereld. Onrecht kunnen we 
uitleggen als ‘iets wat niet eerlijk is en wat niet goed is voor jou of de ander’. Als we ‘recht doen’ doen we dat met Jezus 
en bouwen we mee aan Zijn Koninkrijk dat begonnen is met Zijn opstanding. Pas je taalgebruik aan bij de leeftijd van je 
groep.

Maak zelf een keuze uit onderstaande activiteiten of bedenk een variatie die past bij jullie en bij jullie groep.

1. collage over recht/onrecht of eerlijk/oneerlijk (OB/BB)

Maak een collage(s) uit bladen over recht/onrecht (BB) of eerlijk/niet eerlijk (OB). Verdeel een groot vel in twee delen 
en schrijf de twee woorden erboven. Je kunt er ook een muurkrant van maken. Welke woorden passen erbij? Verf ze 
met sierlijke en mooie letters in de collage. De collages zouden prachtig in de kerk gehangen kunnen worden.

2. over de streep (BB)

Vragen voor ‘over de streep’:
• Loop over de streep als je op voetbal zit.
• Loop over de streep als je muziek maakt. 
• Loop over de streep als je vindt dat je te veel huiswerk moet maken. 
• Loop over de streep als je iemand kent waarvan de ouders zijn gescheiden 
• Loop over de streep als je iemand kent die wel eens gepest wordt op school 
•  Loop over de streep wanneer je vindt dat we het eten in de wereld eerlijk moeten verdelen eten, ook wanneer dat 

betekent dat wij minder eten, zodat mensen in bijvoorbeeld Afrika wel te eten hebben. 
• Loop over de streep wanneer je vindt dat we in Nederland meer voor vluchtelingen kunnen doen
• Loop over de streep wanneer je het moeilijk vindt om voor anderen op te komen
• Loop over de streep als je graag iets aan jezelf wilt veranderen om beter op te kunnen staan
• Loop over de streep wanneer je een actie hebt bedacht om iets te betekenen voor een ander

Bespreek elke vraag na. Spreek af dit in een veilige omgeving te doen, dat iedereen eerlijk mag vertellen en dat de 
anderen er naar zullen luisteren zonder hun mening erover te geven of het later aan anderen te vertellen.

3. spel met speelgoed (OB)

Speel met lego of playmobiel een situatie na die eerlijk is en een die niet eerlijk is. 

4. bruikbare filmpjes om over het thema in gesprek te komen (OB/BB)

A.  Een eenvoudig filmpje https://youtu.be/IXonIf-5nlc  
Wat doen deze kinderen? Wat past erbij eerlijk of oneerlijk?

B.  https://youtu.be/Po0NvT_C1Zk Een filmpje over ‘samen delen, samen spelen’, wat eerlijk is en niet. Laat een deel 
van het filmpje zien en praat erover met de kinderen. Koppel het aan het thema: Met Jezus mogen wij iedere dag 
‘opstaan’ om net als in het filmpje te proberen om eerlijk te zijn.

5. samen delen (OB)

Zorg voor een bakje met verschillende lekkere dingen. Voor ieder groepje van vier kinderen een bakje. Denk aan drop-
jes, groot en klein en diverse koekjes. Maak groepjes van vier en geef de kinderen de opdracht om het lekkers uit het 
bakje eerlijk te verdelen. Je mag het nog niet opeten! Hoe lossen de groepjes dit op? Wat is moeilijk en wat is makke-
lijk? Praat er met elkaar over. Eetsmakelijk!

6. ‘onrecht’ en ‘gerechtigheid’ (BB)

Zorg voor een bakje met verschillende lekkere dingen. Voor ieder groepje van vier kinderen een bakje. Denk aan 

VERWERKINGSACTIVITEITEN LES 1
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dropjes, groot en klein en diverse koekjes. Maak groepjes van vier en geef de kinderen de opdracht om het lekkers uit 
het bakje Jezus stond op, een nieuw begin. Wij kunnen, met Hem, ook opstaan. We kunnen bijvoorbeeld opstaan als 
er dingen zijn die niet eerlijk zijn. Noem eens voorbeelden? Twee woorden die we daarvoor gebruiken zijn ‘onrecht’ en 
‘gerechtigheid’. In de bovenbouw kun je met elkaar kunnen nadenken over wat die woorden betekenen. 

Verdeel de kinderen in groepjes van 4 en geef ze een groot vel dat ze op de volgende manier intekenen: 

In het middenvak schrijft het ene groepje ‘onrecht’ en het andere ‘gerechtigheid’. Ieder kind heeft een eigen vak aan 
de rand waar hij zijn ideeën bij dit woord inschrijft. Daarna gaan de kinderen overleggen en formuleren ze een ge-
meenschappelijk antwoord. Dat schrijven ze op in de gemeenschappelijke rechthoek. Daarop volgt de uitwisseling in 
de groep. Kan een van de kinderen een samenvatting geven van alles wat is genoemd? Geef de kinderen aan dat de 
komende lessen gaan over opstaan, onrecht en gerechtigheid. Hoe Jezus ons daarin kan helpen doordat Hij zelf is 
opgestaan. 

7. waar sta jij voor op? (BB) 

Kinderen kunnen nadenken, individueel of gezamenlijk, over acties die gehouden kunnen worden. Hoe kan je daar de 
gehele kerk bij betrekken? Maak het samen met de kinderen concreet en ondersteun ze eventueel erbij. Wat hebben 
ze nodig? Wie doet wat en hoe? Schijf het op een bord of flap.

8. bekijk de serie ‘OPSTAAN’ (BB)

Bekijk de eerste aflevering van de 4-delige mini-serie OPSTAAN, te downloaden op 40dagenopstaan.nl. Aan de hand 
van de bijbehorende vlogs kan je het thema opstaan met de kinderen nabespreken. Laat de kinderen in kleine groepjes 
zelf een vlog maken, waarin zij in een oproepje aangeven waarvoor je op kunt staan.

9. muntjes spaaractie (OB/BB)

Maak opstaan meteen concreet door de muntjes uit te knippen, die binnen het gezinsschriftje zitten. Maak met de 
kinderen het spaarpotje en laat ze na de dienst de uitgeknipte muntjes ruilen voor echt geld om te sparen voor Tear’s 
goede doel 2017: Voedselpakketjes voor kinderen in vluchtelingenkampen.



Vo$ bereiding 
doelen van de les 

•  De kinderen weten dat je boos mag worden om onrecht en dat het niet erg is 
om soms boos te zijn.

•  De kinderen leren dat je samen met Jezus bij onrechtvaardige situaties ‘anders’ 
mag reageren.

opbouw lesprogramma 

inleiding les 2 voor de kinderwerker 

Deze tweede les gaat over ‘opstand(ig) zijn’. Dat betekent het ergens niet mee eens zijn, 
boos over iets zijn, of ergens tegen in gaan. Vorige week hebben de kinderen geleerd dat 
ze mogen opstaan met Jezus. Bij onrecht word je boos en opstandig, je voelt dat er iets niet 
klopt, maar als we opstaan met Jezus lijkt het de wereld op z’n kop. Jezus reageert soms 
heel anders dan mensen verwachten. 

Vandaag kijken we naar twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over de tempelreiniging waar-
in Jezus erg boos wordt en het tweede verhaal gaat over Petrus die het oor van een soldaat 
afhakte, waar Jezus niet boos wordt. We gaan ook op zoek naar situaties van vandaag de dag, 
waarin we de vraag stellen: What Would Jesus Do? 

benodigdheden 

- De sheet met het 40dagen lesmateriaal les 2
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Touw of waslijn en wasknijpers of paperclips (alleen BB)
- Tijdslijnafbeeldingen les 2 (BB)
- Bijbel 

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 3 minuten

Lied 7 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 8 minuten

Verwerkingsactiviteit 15 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 4 minuten

les
 2

 les 2
opstand(ig)

les 2
opstand(ig)zondag 5 maart 2017
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Opening
1. gebed en collecte (3 min) 

Begin samen met de kinderen met gebed. Je kunt vragen of God bij deze ochtend wil zijn. 
Dank God voor de 40-dagentijd waarin we mogen uitzien naar Pasen en bid om Zijn zegen 
en Heilige Geest voor deze ochtend. 

Laat één van de kinderen met het 40-dagen spaarpotje het collectegeld ophalen. 
Ben je niet in bezit van het spaarpotje? Op www.40dagenopstaan.nl kan je hem downloaden. 

2. lied (7 min)

Zing samen het lied ‘God heeft alle macht van Make some noise kids. De liedtekst tref je in 
bijlage 1: Liedtekst ‘God heeft alle macht. Klik de volgende link aan om het lied te beluisteren 
en uit te voeren: https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen bekend 
te maken met het thema van deze week. Deze opdracht noemen we de ‘rode draad activiteit’. 
Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het maken van 
een tijdslijn. Bekijk bijlage 2: ‘rode draad activiteiten les 2’ voor een uitgebreide uitleg bij deze 
activiteit.

Onderbouw
De kinderen van de onderbouw verwerken het thema eerlijk/oneerlijk in drama. Laat de 
kinderen in een kring staan of liggen en om de beurt hun opstaan-ritueel naspelen. Nadat 
ze opstaan spelen ze een situatie die ‘oneerlijk’ is. Samen wordt hierover nagepraat om het 
thema van vandaag in de te leiden. 

Bovenbouw
De kinderen van de bovenbouw gaan verder met de tijdslijn waarmee ze in les 1 zijn gestart. 
Ze hangen de afbeeldingen die horen bij het verhaal van vandaag aan de tijdslijn. Samen wordt 
er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de tijdslijn gepraat over het thema ‘opstandig’.

In bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 2’ worden extra opties voor deze activiteit gegeven.

Kern
4. het verhaal (10 min)

Gebruik bij dit onderdeel bijlage 3 van les 2. Vandaag worden er twee verhalen behandeld. 
Eén verhaal waarin Jezus in opstand komt door boos te worden op een situatie, het verhaal 
van de tempelreiniging (Marcus 11: 15-19). En een tweede verhaal waarin Petrus het oor 
afhakt van een soldaat, waarop Jezus in opstand komt door rus-
tig te blijven en de soldaat zelfs te genezen (Johannes 18:1-11). 

De manieren waarop Jezus in opstand komt zijn heel verschil-
lend, en ook anders dan de mensen verwachten. Jezus komt in 
opstand omdat Hij graag ziet dat de wil van zijn Vader gedaan 
wordt en de grootheid van God centraal staat.

Speel de verhalen na vanuit het perspectief van een discipel of 
stel acteurs aan (de kinderen) die zonder te spreken acteren wat 
er in het verhaal gebeurd.

Voor de uitwerking van het verhaal en suggesties bij het verhaal, 
zie de bijlage 3 ‘Verhaal bij les 2’.
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5. gespreksvragen (8 min)

Aan de hand van de volgende vragen ga je met de kinderen in gesprek over hoe zij het verhaal 
en het thema opstaan kunnen betrekken op hun eigen leven. 

Onderbouw
•  Doe eens voor hoe het gezicht van Jezus eruit zag op het tempelplein, hoe zag zijn gezicht 

eruit toen het oor van de soldaat eraf was? Wat is het verschil?
•  Mensen zijn verbaasd over Jezus’ reactie. Wat is er speciaal aan Jezus’ reactie?
•  Als er nu weer eens iets gebeurd dat niet eerlijk is, hoe zou je dan kunnen reageren?  

(haal hierbij voorbeelden aan die de kinderen aan het begin van de les hebben gegeven)

Bovenbouw
•  Wat valt je op als je kijkt naar de manier waarop Jezus reageert in de twee verhalen?
•  Hoe zou jij hebben gereageerd? 
•  Het thema is boos en opstandig. Waar was Jezus boos? En waar was Jezus opstandig?
•  Wat maakte Jezus opstandig? Dat was onrecht… 
•  Kan jij een situatie noemen die jou opstandig maakt? Wat zou je graag doen in deze situatie?

6. verwerkingsactiviteit (15 min) 

De vervolgactiviteiten helpen de kinderen om na te denken over in welke situaties  
‘opstand(ig)’ gepast is. Maak zelf een keuze uit één van de activiteiten. Je vindt de uitwerking 
van de activiteiten in bijlage 4 ‘Verwerkingsactiviteiten’.

Onderbouw
Voer het spel ‘Wat zie ik aan jouw gezicht?’ uit met de onderbouw. 
De kinderen spiegelen elkaars emoties door elkaars gezichtsuitdrukkingen na te doen. 
Het ene kind is acteur en het andere kind is spiegel (doet na). Daarna worden de rollen  
omgedraaid.

Bovenbouw
Voer met de bovenbouw de opdracht ‘foto’s over onrecht’ uit.
Laat de kinderen de foto’s in de bijlage analyseren, en nadenken over hoe deze foto’s  
betrekking hebben op recht en onrecht. Vervolgens maken de kinderen zelf een aantal  
fotosettings waarin recht doen of onrecht te zien is. Doe dit in groepjes van 4 of 5 personen.

Afronding
7. reflectie (5 min)

Geef een korte samenvatting van wat jullie allemaal hebben gedaan. (Bv. bidden, dingen aan 
elkaar vertellen, Bijbellezen, zingen.) Vertel ook dat jullie vandaag hebben mogen leren dat 
het oké is om boos te worden over onrecht, maar dat je met Jezus ook anders kan reageren 
dan de wereld verwacht. De wereld op z’n kop!

8. gebed (4 min)

Vraag de kinderen of er op dit moment onrecht in hun omgeving is. Zijn er situaties waar iets 
gebeurt wat niet eerlijk is? Bid samen met de kinderen dat ze in die situatie samen met Jezus 
anders mogen reageren dan de wereld misschien van ze verwacht.

–––

overdracht

Vraag de kinderen of ze volgende week zondag iets mee willen nemen wat ze heel erg leuk 
vinden of passie voor hebben. Of vraag ze iets voor te bereiden wat ze willen laten zien aan de 
groep waar ze heel veel passie voor hebben. Denk aan een turn-oefening, voetbal, paarden, je 
favoriete zanger, je lekkerste eten enz. enz. 

Informeer de kinderwerkers van volgende week hoe de les vandaag is gegaan, de lesdoelen, 
en de reactie van de kinderen op het verhaal en thema. Wanneer er kinderen waren met 
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bijzondere gebedspunten, geef deze dan door, zodat de kinderwerkers er komende week 
voor kunnen bidden. 

Kan de tijdslijn over het leven van Jezus niet in het lokaal blijven hangen? Zorg er dan voor dat 
de bovenbouwkinderwerkers van volgende week de tijdslijnbenodigdheden in bezit krijgen.

Tip: Mail de ouders met uitleg over waar jullie mee bezig zijn en wat de kinderen zoal mee 
kunnen nemen volgende week.
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God heeft alle macht,
2x

meer dan jij ooit dacht.
Ooh ho, die power is mijn kracht.

God heeft alle macht,
meer dan jij ooit dacht.

Ooh ho, die power is mijn kracht.

David was een jongen,
niet te groot en niet te sterk

en Hij woonde in Israël.
Hij speelde op de harp

bij de schapen van zijn vader.
Luister goed wat ik vertel.

David wist heel goed dat God 
er voor hem was.

En ook al was hij best wel eens bang,
hij won van de grote reus Goliath

van drie en halve meter lang!

God heeft alle macht,
meer dan jij ooit dacht.

Ooh ho, die power is mijn kracht.
God heeft alle macht,

meer dan jij ooit dacht.
Ooh ho, die power is mijn kracht.

Esther was een lief en heel mooi meisje,
geboren in een Joods gezin.

Koning Ahasveros werd verliefd op haar
en toen werd ze de koningin.

Haman had een hekel aan het Joodse volk,
van hem moesten alle Joden weg.

Esther vroeg aan God 
of Hij haar wilde helpen,

dus had Haman vette pech!

God heeft alle macht,
meer dan jij ooit dacht.

Ooh ho, die power is mijn kracht.
God heeft alle macht,

meer dan jij ooit dacht.
Ooh ho, die power is mijn kracht.

Misschien denk jij nu wel:
“Hé, die kracht die wil ik ook!”

Nou, dat kan, dat is geen probleem.
De power van God die raakt nooit op

en is beschikbaar voor iedereen.
Als God iets belooft, 

dan maakt Hij het waar.
Nog nooit heeft Hij iemand gedist.

Dus leg je hand in de hand van God,
Hij is de beste die er is!

God heeft alle macht,
2x

meer dan jij ooit dacht.
Ooh ho, die power is mijn kracht.

God heeft alle macht,
meer dan jij ooit dacht.

Ooh ho, die power is mijn kracht.

LIEDTEKST

‘GOD HEEFT ALLE MACHT’
(Make some noise kids)
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1. drama (OB)

Vorige week hebben we in de onderbouw een toneelstukje gedaan over opstaan. Speel nog een keer een toneelstukje 
over opstaan. Nu gebeurd er iets van onrecht nadat je bent opgestaan waardoor je boos wordt. Bv. Je broertje trekt aan 
het haar van je zusje, waardoor je boos wordt. Of je zusje pikt snel het croissantje van het bord van je broertje. 

Vragen waar je het met de kinderen naar aanleiding van dit toneelstukje over kan hebben:
-  Vertel dat het thema ‘boos en opstandig’ is. Wie kan er eens hééél boos kijken!) 

Wie is er wel eens boos? Waarover ben je dan boos?
-  Leg uit dat onrecht iets is wat niet eerlijk is. Bv. Een snoepje afpakken van iemand anders.  

Wie kan nog meer een voorbeeld noemen van iets dat niet eerlijk is?
- Wat doe je als je iets ziet wat niet eerlijk is?
- Hoe kun je iets oneerlijks oplossen?

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw hebben we vorige week een tijdlijn gemaakt van Jezus’ leven. Vandaag vullen we de tijdslijn verder aan. 
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeeldingen van deze week.  
Zie op de volgende pagina de afbeeldingen die horen bij deze week.  
Download de afbeeldingen op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van les 1 nog in het lokaal hangt.  

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1. 
2. Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en de kaartjes eruit te halen.  

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4.  Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeeldingen te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeeldingen thuis horen op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeeldingen op de juiste plek op te hangen.  

Help de kinderen wanneer nodig de afbeeldingen op de juiste plek te krijgen. 

Met de bovenbouw hebben we vorige week een tijdlijn gemaakt van Jezus’ leven.  
-  Vertel dat het vandaag gaat over opstandig zijn (net zoals Jezus in de tempel).  

Vraag wie zich ook wel eens boos en opstandig voelt. In wat voor situaties is dat?
-  Vertel over een situatie van onrecht die je hebt meegemaakt waar je boos van werd.  

Vraag de kinderen wie ook wel eens boos is geweest over onrecht?
-  Wat doe jij als je onrecht ziet? Bv. Als er iemand wordt gepest, of als de hele klas  

op een feestje mag komen behalve één meisje of jongen.

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 2
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Kaartjes voor tijdslijn les 2:
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VERHAAL BIJ LES 2

bijbelgedeeltes

Marcus 11: 15-19: Het verhaal van de tempelreiniging. Kerntekst: vers 15 en 17. 
15 ‘Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; 
hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver.’
17 ‘Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: ”Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? 
Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’

In dit verhaal komt Jezus met de discipelen naar Jeruzalem voor Pesach, wij noemen dit Pasen. Hij gaat naar de tempel, 
wat een plek hoort te zijn van gebed. Maar in plaats van een heilige plek is het een markt geworden, waar allemaal offer-
dieren worden verkocht voor het feest. Deze handel werd georganiseerd door priesters en hogepriesters om er zelf beter 
van te worden. Hij zag iets wat niet goed was, niet zoals God het had bedoeld. Jezus reageert niet rustig, maar veegt het 
hele tempelplein leeg. Dit is niet waar het huis van Zijn Vader voor bedoeld is.

Johannes 18:1-11: Het verhaal van Petrus die het oor van de soldaat afhakt. Kerntekst: Vers 11 Maar Jezus zei tegen 
Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’

Jezus vierde de Pesachmaaltijd met zijn discipelen en wist dat Judas hem zou gaan verraden. Na de maaltijd gaat hij 
naar de olijfberg om te bidden. Tot drie maal toe vallen zijn discipelen in slaap als hij aan het bidden is. Dan komt Judas. 
Hij levert Jezus uit aan de Hogepriesters en soldaten. Petrus hakt op dat moment het oor van één van de soldaten af. 
Jezus had al het recht om boos te zijn, hij wordt verraden door één van zijn discipelen, de andere discipelen vallen in 
slaap en Petrus hakt het oor af van een soldaat. Maar in plaats van boos te worden blijft Jezus rustig en zegt tegen 
Petrus dat hij zijn zwaard weg moet doen. Jezus moest doen wat de Vader van Hem vroeg.

verhaal in grote lijnen

Vandaag gaat het over twee verhalen. Eén verhaal waarin Jezus in opstand komt door boos te worden op een 
situatie (de tempelreiniging) en één verhaal waarin Jezus in opstand komt door rustig te blijven en de soldaat te 
genezen (Petrus hakt oor af van soldaat).
De manieren waarop Jezus in opstand komt zijn heel verschillend, ze zijn anders dan de mensen verwachten. Jezus 
komt in opstand omdat Hij graag ziet dat de wil van zijn Vader gedaan wordt en de grootheid van God centraal staat.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Je vertelt de twee verhalen en de kinderen spelen mee. Zij gaan gedeeltes van het verhaal naspelen. De kinderen 
volgen jouw aanwijzingen op terwijl je vertelt. Ze voeren de handeling uit die je vertelt of ze kunnen een zin nazeggen. 
Dit doe je door de zin te zeggen en de naam van de persoon te herhalen (de naam staat schuingedrukt), dan mag het 
kind de laatste zin nog eens zeggen. De aanwijzingen staan ook schuingedrukt. Wacht na elke aanwijzing even totdat 
de kinderen ze daadwerkelijk hebben opgevolgd. 

voorbereiding

Verhaal Tempelreiniging: 
- Geef vijf kinderen een naamsticker met soldaat en één kind een naamsticker met daarop Jezus.
-  Zet samen met de kinderen de stoelen en tafels scheef op elkaar en leg een paar stoelen en tafels op de grond zodat 

het een chaos lijkt.
-  Zet het kind datJezus speelt buiten het lokaal. Spreek met hem af dat hij binnenkomt zodra jij ‘Jezus komt eraan!’ 

roept. De vijf soldaten staan op een rij bij de ingang van het lokaal.

Verhaal Getsemané: 
-  Geef vijf kinderen een naamsticker met soldaat en daarnaast één kind een naamsticker met daarop Petrus, één kind 

een sticker met daarop Judas en één kind een sticker met daarop Jezus. 
-  De kinderen volgen jouw aanwijzingen terwijl je vertelt. Wacht na elke aanwijzing even, totdat de kinderen deze ook 

daadwerkelijk opvolgen.



verhaal 1

Tempelreiniging 
Jezus komt eraan! Jezus komt eraan! Echt waar!? Jezus komt eraan!
Jezus komt binnen.
Jezus komt de tempel binnen gelopen, hij kijkt om zich heen. Hij kijkt, hij kijkt… en schrikt enorm van de grote chaos 
in de tempel. Hij wordt boos, stampt op de grond, loopt op een stoel af en duwt deze om.
Jezus gooit een paar stoelen om.
Hij zegt: ‘De tempel moet een huis van gebed zijn! Maar dit is een rovershol!’ (Jezus) En hij gooit nog een stoel om.  
‘Zo is het huis van mijn Vader niet bedoeld.’ Roept hij. (Jezus)
De soldaten moeten de mensen beschermen en lopen naar Jezus toe om hem wat te kalmeren.
De vijf soldaten lopen naar Jezus, pakken hem vast. Maar Jezus rukt zich los en zegt:
‘Dit moet een huis van gebed zijn!’
Jezus zakt in elkaar op een stoel.

verhaal 2

Petrus hakt oor af
Een groep van 5 soldaten komt in de verte aangelopen. 
Een aantal discipelen, Petrus en Jezus staan in Getsemané. De soldaten lopen naar hen toe.
Judas kijkt naar Jezus.
Judas loopt naar Jezus toe en geeft hem (zogenaamd) een kus op de wang.
Nu weten de soldaten wie ze moeten pakken! 
Soldaten pakken Jezus.
Judas heeft Jezus verraden
Petrus wordt zo boos dat ze zijn Jezus te pakken hebben. Kijk maar eens naar zijn gezicht hoe boos hij is! 
Petrus pakt zijn zwaard.
Langzaam tilt hij het zwaard hoog in de lucht en met een krachtige beweging zwaait hij met het zwaard in het rond. 
Dan gaat het verkeerd, ‘Pas op Petrus!’ roepen de soldaten, Petrus schiet met het zwaard rakelings langs het hoofd 
van de soldaat.
TSJAK! Het oor van de soldaat wordt afgehakt. De soldaat heeft pijn. Zijn oor valt op de grond.
Jezus pakt het oor op en houdt het tegen het hoofd van de soldaat aan.
Alle discipelen en soldaten kijken verbaasd.
Want Jezus heeft het oor van de soldaat genezen!

nabespreking

Best gek eigenlijk. Toen Jezus werd opgehaald door de soldaten en Petrus ook nog het oor van een soldaat afhaktte 
bleef Jezus heel rustig. Terwijl je toch boos zou worden als je iemand een ander pijn ziet doen? Jezus zet de wereld op 
z’n kop en reageert precies andersom, niet zoals de mensen verwachten. Hoe kan dat?

toevoeging

Wijs ze voor de kinderen nog een keer aan op de tijdlijn met het leven van Jezus. Verhalen op weg naar Pasen.  
(zie vorige week)

BIJLAGE 3 



toelichting op de activiteiten

1. wat zie ik aan jouw gezicht? (OB)

Laat de kinderen in tweetallen gaan staan. Geef de kinderen de opdracht elkaar eens zo lang mogelijk in de ogen te 
kijken zonder te lachen. Lukt het? Doe het nu nog eens en kijk in een spiegel. Lukt het dan wel?
Doe elkaars bewegingen zo precies mogelijk na. Bedenk allemaal emoties. Probeer deze ook zo precies mogelijk na te 
doen! Denk aan blij, boos, verdrietig, bang, verlegen etc. 

2. eerlijk-oneerlijk (OB)

Maak aan de ene kant van de ruimte een ‘eerlijke’ kant met een groen papiertje en aan de andere kant een ‘oneerlijke’ 
kant met een rood papiertje. Noem een voorbeeld: de hele klas mag op een feestje komen, behalve je vriendinnetje. Is 
dit eerlijk? De kinderen mogen een kant kiezen. Gebruik ook de voorbeelden die de kinderen aan het begin van de les 
hebben gegeven. 

3. foto’s over onrecht (BB*)

Bekijk de projectfoto’s van Tear in de bijlage van deze les. Het zijn foto’s over situaties van onrecht overal in de wereld. 
Wat zie je op de foto? Is dit onrecht volgens jou? Wat is het onrecht dat je ziet? 

4. foto maken (BB)

Zet naar aanleiding van de foto’s een onrechtvaardige situatie in scène (of verzin zelf een situatie). Maak een tweetal 
groepjes (indien mogelijk) en wijs per groepje 1 fotograaf aan. Één keer met de reactie die de wereld zou geven en 
speel het één keer uit en bedenk hoe Jezus zou reageren.

5. muntjes spaaractie (OB/BB)

Maak met de kinderen het spaarpotje en laat ze na de dienst de uitgeknipte muntjes ruilen voor echt geld om te  
sparen voor Tear’s goede doel 2017: Voedselpakketjes voor kinderen in vluchtelingenkampen. Het spaarpotje zit bij 
iedere veertigdagenkalender van Tear. Je kunt het spaarpotje afzonderlijk downloaden via www.40dagenopstaan.nl. 

*foto’s activiteit 3 (BB) zie volgende pagina

1. Man put water om kleding te wassen, in sloppenwijk Noord-India.
2. Keniaanse jongen haalt water
3. Irakees stel trouwt in vluchtelingenkamp
4. Syrisch gezin komt aan in de haven van Athene
5. Twee kinderen in de sloppenwijk van Mumbai, India

VERWERKINGSACTIVITEITEN LES 2

BIJLAGE 4
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Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  Kinderen leren dat als je ergens voor wilt gaan staan, je hier passie voor nodig hebt. 
•  Kinderen leren dat God hen de Heilige Geest wil geven om vol passie te leven en op te staan 

tegen onrecht. 

opbouw lesprogramma 

inleiding les 3 voor de kinderwerker 

Deze derde les in de veertigdagentijd gaat over ‘Op het vuur staan’. Vorige week hebben 
de kinderen geleerd dat je boos mag zijn over onrecht, maar dat je ook mag opstaan tegen 
onrecht. Samen met Jezus kun je helemaal anders reageren dan de wereld van je verwacht, 
maar lukt het altijd om op te staan tegen onrecht? Als je ergens voor wilt gaan staan voel je 
dit vaak van binnen. Je staat in vuur en vlam, je hebt enorme passie, je wordt aangestoken 
door God. 

Vandaag gaan we kijken naar het verhaal waarin Maria van Magdalena Jezus met kostbare 
olie balsemt. Ze houdt zoveel van Jezus, dat ze ontzettend veel geld uit geeft om te laten zien 
dat ze hem bijzonder vindt. (Marcus 14: 1-10)

benodigdheden 

- De sheets met het 40dagen lesmateriaal les 3
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
-  Kinderen mogen eigen ‘passie’ attribuut/ favoriete item meenemen (informeer 

ouders van tevoren)
- Touw of waslijn van les 1 (alleen voor BB)
- Tijdslijnafbeelding les 3 (BB)
- Wasknijpers of paperclips (alleen voor BB)
- De sheet met foto’s van les 2 (bijlage 4) (alleen voor BB)
- Bijbel
- Mobiele telefoon met camera of fototoestel (alleen voor BB)

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 12 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

les
 3

•  Kinderen leren dat als je ergens voor wilt gaan staan, je hier passie voor nodig hebt. 
•  Kinderen leren dat God hen de Heilige Geest wil geven om vol passie te leven en op te staan 

 les 3
OP HET VUUR STAANzondag 12 maart 2017



les
 3

Opening
1. gebed en collecte (5 min) 

Heet de kinderen welkom en begin samen met gebed. 
Je kunt vragen of God bij deze ochtend wil zijn. Dank God dat we weten we met Hem mogen 
opstaan en mogen leven en bid om Zijn zegen en Heilige Geest voor deze ochtend. 

Laat één van de kinderen met het 40-dagen spaarpotje het collectegeld ophalen. Heb je het 
spaarpotje nog niet? Je kunt hem downloaden via 40dagenopstaan.nl.

2. lied (5 min)

Zing samen het lied ‘Ik ben gewoon zo vrolijk’ van Oke4Kids. De liedtekst tref je in bijlage 1: 
Liedtekst ‘Ik ben gewoon zo vrolijk’. Klik de volgende link aan om het lied te beluisteren en uit 
te voeren: https://youtu.be/yNX9T-Tk5eM

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema goed in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen  
bekend te maken met het thema van deze week, deze opdracht noemen we de ‘rode draad 
activiteit’. Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het 
maken van een tijdslijn. Bekijk bijlage 2: ‘rode draad activiteiten les 3’ voor een uitgebreide 
uitleg bij deze activiteit. 

Onderbouw
Voer met de kinderen van de onderbouw een kort dramaspel uit. In mime laten zij het opstaan 
ritueel zien en leggen daarin het accent op dat je heel veel zin hebt in de nieuwe dag omdat je 
de dingen die je gaat doen heel erg leuk vindt.

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je verder aan de slag met de tijdslijn over het leven van 
Jezus. De kinderen hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in les 1 en 2 een 
start mee hebben gemaakt. Samen wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de tijdslijn gepraat 
over het thema ‘op het vuur staan’.

In bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 3’ worden extra opties voor deze activiteit gegeven.

Kern
4. het verhaal (12 min)

Vandaag voer je een tweeluik uit. Twee verschillende verhalen van Jezus, zodat kinderen zien 
hoe hij op twee verschillende manieren in opstand kwam. Bereid het verhaal voor aan de hand 
van de uitwerking van de verhalen, zie de bijlage 3 ‘Verhaal les 3’. 

5. gespreksvragen (7 min)

Bespreek het verhaal na met de kinderen. Doe dit wanneer dat mogelijk is, 
in kleine groepjes.

Vragen bij het verhaal voor onderbouw:
• Wat zou de vrouw in het verhaal heel erg leuk vinden? 
• Wat ging deze vrouw toen doen?
• Waar zou deze vrouw dat blije gevoel van hebben gekregen?
•  De discipelen zijn verbaasd over wat er gebeurd, maar Jezus niet.  

Stel dat jij aan de tafel zou zitten en de vrouw breekt het flesje. Wat zou je dan doen?
•  Van wie heb jij passie gekregen? Of wie geeft jou het gevoel dat je iets enorm leuk  

vind om te doen?

Vragen bij het verhaal voor bovenbouw:
•  Waar zou de vrouw in het verhaal passie voor hebben?
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•  De discipelen zijn verbaasd over wat er gebeurd, maar Jezus niet. 
Wat vind jij van het verhaal?

•  Gezalfd worden met olie was vroeger een teken dat je een opdracht kreeg van God om 
iets te doen. Hij wil je daarbij aanvuren met zijn Heilige Geest. Zo krijg je passie voor iets of 
iemand. Waar zou jij passie voor willen? Of waar heb jij misschien al passie voor gekregen?

•  Laten we nog eens kijken naar de foto’s over onrecht van de vorige keer (zie bijlage les 2). 
Wat is het verschil tussen boosheid en passie? Wat heb je nodig om op te staan tegen 
onrecht?

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

In de verwerkingsactiviteit van vandaag gaan kinderen aan de slag met het begrip passie. 
Hieronder lees je de korte uitleg van de activiteit. Zie bijlage 4 ‘verwerkingsactiviteiten les 4’ 
voor de uitgebreide uitleg. 

Onderbouw
De onderbouw voert ‘ik heb passie voor…’ uit. Vorige week is gevraagd of alle kinderen iets 
wilden meenemen of iets wilden laten zien van hun passie. Dat is iets waar ze heel erg fan van 
zijn, heel erg leuk vinden. Vraag de kinderen wie iets heeft voorbereid of heeft meegebracht. 
Laat hen daar iets over vertellen of voordoen.

Bovenbouw
De bovenbouw speelt het fotoklik-spel. Je omschrijft een situatie waarin je heel erg blij of en-
thousiast om iets was en je vraagt twee kinderen om daar een levende foto bij te maken. 
Ze beelden het met z’n allen of in een klein groepje uit.

Daarna mogen ze zelf om de beurt een situatie noemen waar ze heel enthousiast over zijn en 
samen maken ze daar een fotobeeld van. Als kinderwerker kan je de fotograaf zijn en langs de 
groepjes lopen voor het maken van de foto’s.

In bijlage 4 ‘verwerkingsactiviteiten les 4’ worden meer opties genoemd voor deze activiteit.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

Geef een korte samenvatting van wat jullie allemaal hebben gedaan. Vraag de kinderen wat 
ze vandaag hebben geleerd? Vul dit aan met dingen die jij als kinderwerker hebt geleerd. 

8. gebed (3 min)

Vraag de kinderen of zij kracht en passie van God willen ontvangen. Bid hier samen voor en 
vraag God of Hij hun passie wil geven in de komende week.

–––

overdracht

Geef de kinderwerkers die volgende keer 
aan de beurt zijn een kort verslag van 
deze les. Wat is jou opgevallen? 
Wat hebben de kinderen vooral 
geleerd? Wat is er afgesproken bij 
de vervolgopdrachten?

Kan de tijdslijn over het leven van 
Jezus niet in het lokaal blijven hangen? 
Zorg erdan voor dat de bovenbouwkinder-
werkers van volgende week de tijdslijn-
benodigdheden in bezit krijgen.
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Ik heb kriebel aan mijn tenen
last van wiebelbenen

ik weet niet goed wat er is
‘k loop te wrijven in mijn handen

klapper met mijn tanden
misschien is er wel iets mis

Kijk m’n lach, van oor tot oor
de hele dag, zing ik door

ik zwaai en roep, naar iedereen
Hij (of God of Jezus) houdt van mij

ik kan er niet omheen

Ik ben gewoon zo vrolijk 
ik voel me echt oké

ik dans wat op mijn voeten
en klap het ritme mee

ik ben gewoon zo vrolijk 
ik voel me echt oké

ik ben gewoon zo blij
want Jezus is een vriend van mij

Ik kan niet blijven zitten
of eventjes gaan pitten

m’n vrolijkheid knalt eruit
ik doe de gekste dingen

sta maar wat te springen
en maak een raar geluid

Met mijn stem, maak ik een lied
ik zing van Hem, mijn grootste vriend

‘k vertel het door, aan iedereen
Hij houdt van jou, 

je kan er niet omheen

Ik ben gewoon zo vrolijk 
ik voel me echt oké

ik dans wat op mijn voeten
en klap het ritme mee

ik ben gewoon zo vrolijk 
ik voel me echt oké 

ik ben gewoon zo blij
want Jezus is een vriend van mij

LIEDTEKST

‘IK BEN GEWOON ZO VROLIJK’
 (OKÉ4KIDS)
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toelichting op de activiteiten

1. drama (OB)

Afgelopen twee weken hebben we een toneelstukje gedaan over opstaan. Vandaag maken we daar weer een andere variant 
van. Speel weer dat je gaat opstaan, maar dat je nu, nog voordat de wekker gaat, je bed al uitspringt omdat je zoveel zin hebt 
om iets te gaan doen, omdat dit echt je passie is. Bijvoorbeeld: je hebt voetbal, wat je super leuk vindt. Of je vindt het zo leuk 
om met de hond van de buren te mogen wandelen. Je vindt het zó leuk, dat je je bed uit springt om dát te gaan doen. 

Vragen waar je het met de kinderen naar aanleiding van dit toneelstukje over kan hebben:
-  In het verhaaltje had iemand passie voor… (vul in) dit betekent dat je iets hééél erg leuk vindt. De persoon sprong ervoor 

uit bed! Wat vind jij heel leuk om te doen?
- Hoe voel je je als je iets heel leuk vindt? Kun je eens voordoen hoe dat er uit ziet?
-  Vertel als leiding zelf over iets waar je een echte passie voor hebt. Je kunt ervoor kiezen om te vertellen over iets posi-

tiefs waar je passie voor hebt, maar kunt hier ook vertellen over onrecht waar je tegen op wilt staan met passie. Bv. een 
passie voor een organisatie die kansloze kinderen helpt omdat je het zo belangrijk vindt dat elk kind genoeg eten heeft. 
Zo kun je met de jonge kinderen toch een link leggen naar onrecht. 

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw gaan we vandaag verder met de tijdslijn van Jezus’ leven.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt. 

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 en 2. 
2. Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen. 

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4.  Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen. 

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 

 Afbeelding les 3

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 3
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Vragen waar je het met de kinderen over kunt hebben n.a.v. deze tijdlijn.  
- Vertel dat het vandaag gaat over Op het vuur staan, passie hebben voor iets. Wat betekent ‘passie hebben’ eigenlijk. 
- Welke verhalen over Jezus ken je waar passie in voor komt?
- Heb jij iets in je eigen leven waar je een grote passie voor hebt? Hoe voel je je dan? Hoe ziet dat eruit?

extra rode draad activiteit

 

3. ik ben fan mijn idool (BB)

Kijk met elkaar naar één van onderstaande filmpjes. Het zijn filmpjes van mensen die hun idool gaan ontmoeten.  
Iemand waar ze helemaal fan van zijn, ze zijn gepassioneerd ervoor.

Justin bieber suprises superfans: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwKCazRt4MU

Michelle gaat one direction ontmoeten qmusic:
https://www.youtube.com/watch?v=x2cr3GaE6fs

Ga met de kinderen in gesprek n.a.v de filmpjes. Neem daarin mee dat passie je in beweging zet. 
Je wilt je inzetten om die persoon te ontmoeten, of om die persoon iets te geven.
- Wat zie je op het filmpje? 
- Kun je ook passie voor iemand hebben? 
- Heb jij passie voor iemand? Wat gebeurt er dan?
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VERHAAL BIJ LES 3

bijbelgedeeltes

Marcus 14: 1-10: De vrouw met de olie

Het verhaal waarin Jezus wordt gebalsemd met kostbare olie kunnen we vinden in Marcus 14: 1-10. Het gaat hier om 
vers 3 en vers 6. Het is een paar dagen voor Pesach en Jezus is samen met Zijn discipelen bij een feestmaal. Dan ineens 
komt er een onbekende vrouw binnen op het feest. Ze loopt naar Jezus en giet de olie uit over Zijn hoofd. In Marcus staat 
expliciet geschreven dat het gaat om nardusolie. Dit was een olie die geïmporteerd moest worden uit het buitenland en 
dus extra duur was. Ook staat er dat ze niet voorzichtig het dopje eraf haalde en een beetje over Jezus’s hoofd goot, nee 
ze brak het flesje, kon dus niks meer bewaren, en gaf alles aan Jezus. Een extra dure olie en dan ook nog eens alles aan 
Jezus geven, dat is pas passie. 

Kernteksten: Marcus 14: 3 en 6
Vers 3
‘ Toen Hij in Bethanië in het huis van Simon, diegene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, 
kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie.  
Ze brak het flesje en goot de olie uit over Zijn hoofd.’

Vers 6
‘Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.’

verhaal in grote lijnen

Vandaag gaat het over Jezus die wordt gebalsemd met dure olie. Omdat de vrouw zo gepassioneerd is over wie 
Jezus is, besteed ze veel van haar geld aan dure olie voor hem. 
In de bijbel wordt het balsemen met olie vaak gebruikt als voorbereiding op een grote opdracht die iemand te 
wachten staat.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Vertel het verhaal vanuit het perspectief van één van de discipelen die aan tafel zat met Jezus, terwijl ze daar zaten 
komt een vrouw binnen die het hoofd van Jezus begint te oliën. In het verhaal mag je ook de gedachtes van de discipel 
verwerken of commentaar leveren op de situatie. Hierdoor kun je de kinderen duidelijk maken wat een gekke situaties 
dit verhaal eigenlijk is.

het verhaal

Eindelijk…. we zaten weer eens samen aan tafel. Ik mocht naast Jezus zitten! Dat vind ik het allerleukste dat er is. 
Naast Jezus zitten en naar zijn verhalen luisteren. Jezus is zo bijzonder! Zeg tegen de kinderen: ‘Gek eigenlijk toch? 
Heb je een feestje komt er een wildvreemd iemand je huis binnenlopen, ik heb dat nog nooit meegemaakt op 
mijn verjaardag.

Deze olie was niet zomaar olie, dit was hele speciale olie en die vrouw moest AL haar geld geven om het te  
kunnen betalen. Dit doe je alleen maar als je ontzettend veel voor iemand over hebt. Wat een passie had deze 
vrouw voor Jezus. (met handgebaren) Ze had een heeel flesje met olie, nog helemaal vol. En wat deed ze er mee? 
Ze gooide het gewoon leeg over zijn hoofd! Kun je het je voorstellen? Heb je zoveel geld uitgegeven aan olie, 
gooi je het over iemand z’n hóófd heen. 
En trouwens, weet je wel hoeveel geld dat fles olie waard was? Met dat geld had ze ook heel veel arme  
mensen te eten kunnen geven. Ja, dat zei ik ook tegen Jezus hoor. Ik zei dat het een beetje jammer was dat ze zo maar 
haar geld verspilde aan dure olie.

(naar de kinderen alsof hen wat gevraagd wordt) Of hij het met me eens was? (bedenkelijk) Nee, niet echt! 
Jezus zei tegen me: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.’
Hij had wel gelijk, armen zullen er altijd nog zijn, en het is ook goed om iets voor de armen te doen, maar Jezus was er 
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nu nog maar even, hij zou bijna gaan sterven, maar toen ik daar aan tafel zat toen wist ik dat nog helemaal niet.  
De vrouw wist dat wel denk ik, daarom deed ze de olie om het hoofd van Jezus, ter voorbereiding op wat er  
komen ging.

nabespreking

Bijzonder eigenlijk. In het Oude Testament werden de koningen gezalfd door God door olie over hun hoofd te gieten. 
Deze olie was het beeld de Geest waarmee een koning gezalfd werd. Dit was het teken van de nabijheid en de kracht 
van God. Nadat ze gezalfd waren ontvingen ze de opdracht om koning te zijn over Israël. De zegen van God werd dus 
gevolgd door een opdracht van God. Jezus ontving ook kracht voor dat Hij de opdracht van God moest vervullen. Deze 
vrouw kreeg ook passie voor Jezus en kracht om de maaltijd te ‘verstoren’ om alles wat ze had aan Jezus te geven. 

toevoeging

Wijs het verhaal voor de kinderen nog een keer aan op de tijdlijn met het leven van Jezus.  
Verhalen op weg naar Pasen.



toelichting op de activiteiten

1. ik heb passie voor… (OB/BB)

Vorige week is gevraagd of alle kinderen iets wilden meenemen of iets wilden laten zien van hun passie. Dat is iets 
waar ze heel erg fan van zijn, heel erg leuk vinden. Vraag de kinderen wie iets heeft voorbereid of heeft meegebracht. 
Laat hen daar iets over vertellen of voordoen.

2. beeld uit (OB)

Geef de kinderen een korte situatie-schets. Zie de voorbeelden hieronder. Laat de kinderen uitbeelden hoe ze gaan 
reageren. Wat zie je aan je gezicht? Wat zie je aan je lijf? Is dit iets wat ze heel leuk vinden, hoe leuk? Een beetje of 
heeeel erg veel. Hebben ze er passie voor? 
Voorbeelden:
Je moeder vertelt dat jullie vanavond patat gaan eten
Je vader zegt dat je je speelgoed moet opruimen.

Laat de kinderen zelf voorbeelden bedenken.

3. foto-klik-spel (BB)

Je vertelt de kinderen een situatie waarin je heel boos of blij was en je vraagt twee kinderen om daar een levende foto 
bij te maken. Ze beelden het met z’n allen of in een klein groepje uit.
Bijvoorbeeld: ‘Ik was heel erg gezellig met een vriendinnetje aan het spelen, maar toen kwam mijn moeder om te zeg-
gen dat ik de vaatwasser moest leeghalen. Jullie zien het op de volgende foto’. De kinderen moeten dit verhaal in een 
soort levende foto uitbeelden. Laat de kinderen proberen om zo goed mogelijk te laten zien hoe ze zich voelen. Maak 
een foto met je smartphone of digitale fotocamera. Laat de foto zien aan de kinderen. Vraag ze: zijn de kinderen in de 
foto gepassioneerd? Of juist niet?

Verzin van tevoren nog een paar voorbeelden. Laat eventueel de kinderen ook wat voorbeelden verzinnen.

4. foto’s over onrecht (BB)

Laten we nog eens kijken naar de foto’s over onrecht van les 2. Wat hebben de foto’s te maken met onrecht.  
Over welke situaties kun jij heel erg boos worden? Wat heeft dat te maken met passie? Wat is het verschil tussen 
boosheid en passie? Boosheid en passie kun je ‘gebruiken’ of misschien geeft God het je wel om op te staan tegen 
onrecht. 

Bedenk met elkaar: 
- Wat kunnen jullie doen tegen het onrecht op de foto’s? Met je gezin of met je kerk?
-  Welke situaties zijn er in jouw eigen omgeving waar jij ‘opstandig’ van wordt? Maak er een foto van de komende week 

en neem die volgende keer mee
- Wat kun je er tegen doen?

Spreek zo concreet mogelijk af wat de kinderen kunnen doen en kom er de volgende keer op terug.

5. bekijk aflevering 2 van de mini-serie OPSTAAN (BB)

De aflevering vind je op www.40dagenopstaan.nl
Bespreek de bijbehorende vlogs met de kinderen.

VERWERKINGSACTIVITEITEN LES 3

BIJLAGE 4



Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  De kinderen leren dat iedereen gaven en talenten heeft. 
•  De kinderen ontdekken wat zij te bieden hebben aan gaven en talenten 

en dat zij deze kunnen inzetten om op te staan tegen onrecht. 
•  De kinderen ontdekken, aan de hand van het leven van Zacheüs, 

dat God anders kijkt en denkt dan mensen doen.

opbouw lesprogramma 

 

inleiding les 4 voor de kinderwerker 

In deze vierde les nemen we de kinderen mee op ontdekkingstocht. De kinderen hebben al 
geleerd dat je boos mag zijn om onrecht (week 2), maar ook dat passie je in beweging zet 
tegen onrecht. Je wordt aangestoken door Gods vuur om hier wat aan te doen (week 3). 
Vandaag ontdekken de kinderen dat zij zelf ook gaven en talenten hebben om op te staan 
tegen onrecht. Misschien hebben ze kwaliteiten waarvan ze niet wisten dat ze deze kunnen 
inzetten tegen onrecht. 

Aan de hand van het leven van Zacheüs ontdekken de kinderen dat God op de meest 
onverwachte manieren door ons heen kan werken. 

benodigdheden 

- De sheets met het 40dagen lesmateriaal les 4
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Touw of waslijn (van les 1)
- Envelop met tijdslijnafbeelding les 4 (BB)
- Bijbel
- A5 kaarten of dik papier (OB)
-  3 voorwerpen die niet van waarde lijken, maar wel van waarde zijn (bv oude postzegels, een 

foto van vroeger of munten) + 3 voorwerpen die van waarde lijken, maar niet van waarde zijn 
(BB)

- Foto’s van alledaagse bezigheden (BB)
- Lege A4tje + tape (BB)
- metaaldetector of schep (BB) 

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

Vo$ bereiding
•  De kinderen leren dat iedereen gaven en talenten heeft. 
•  De kinderen ontdekken wat zij te bieden hebben aan gaven en talenten 

en dat zij deze kunnen inzetten om op te staan tegen onrecht. 

 les 4
DAAR STA IK VOOR OPzondag 19 maart 2017
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Opening
1. gebed en collecte (5 min) 

Start de dag met gebed. Dank God dat Hij ons allemaal iets bijzonders heeft gegeven,  
iets van waarde. Vraag Hem of Hij vandaag wil helpen om te ontdekken welke “schatten”  
je in je hebt.

Laat één van de kinderen het collectegeld ophalen. Maak daarbij gebruik van het 40-dagen-
spaarpotje. Het spaarpotje kan je downloaden op 40dagenopstaan.nl.

2. lied (5 min)

Zing samen met de kinderen het lied ‘Iedereen is anders’ van Marcel Zimmer. De songtekst 
van bijlage 1 kun je lezen, leren en printen. De muziek is te beluisteren via de volgende link:
https://youtu.be/AMJDJaqalfE

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema goed in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen  
bekend te maken met het thema van deze week. Deze opdracht noemen we de ‘rode draad 
activiteit’. Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het 
maken van een tijdslijn. Bekijk bijlage 2: ‘rode draad activiteiten les 4’ voor een uitgebreide 
uitleg bij deze activiteit.

Onderbouw
Laat de kinderen van de onderbouw hun ochtendrituelen naspelen. De kinderen maken een 
kring. Eén van de kinderen mag in de kring staan en naspelen hoe hij/zij wakker wordt. De 
acteur/actrice zit op de rand van het bed en bedenkt allerlei dingen die hij/zij zou willen doen, 
maar nog niet kán doen. Plotseling wordt de acteur om hulp gevraagd (kinderwerker speelt 
dit) in iets wat hij/zij juist wél kan doen.

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je verder aan de slag met de tijdslijn over het leven van 
Jezus. De kinderen hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in de eerste les-
sen een start mee hebben gemaakt. Samen wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de tijdslijn 
gepraat over het thema ‘daar sta ik voor op’.

In bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 4’ worden extra opties voor deze activiteit gegeven.

Kern
4. het verhaal (10 min)

Zacheüs is een slimme man. Hij is tollenaar. Hoe hij zijn talent en intelligentie inzet is alleen 
niet zo heel slim. Hij bedriegt er veel mensen mee. Door zijn ontmoeting met Jezus leert hoe 
hij zijn talenten daadwerkelijk kan inzetten. 

Bereid het verhaal voor aan de hand van bijlage 3 ‘Verhaal bij les 4’. Maak voor de kinderen de 
beleving van het verhaal sterker door het uit te voeren in de vorm van drama.
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5. gespreksvragen (7 min)

Ga met de kinderen in gesprek over het verhaal. Stel hen onderstaande vragen.  
De vragen sluiten aan bij het niveau van kinderen uit de bovenbouw. Werk je met  
kinderen uit de onderbouw? Pas dan zelf de vragen aan waar nodig. 
•  Welke talenten zou Zacheüs gehad hebben? Hoe zette hij deze talenten in?
•  Wat zou jij doen en denken als je bij Jezus onderaan de boom zou staan en je  

het gesprek tussen Jezus en Zacheüs hoorde?
•  Hoe veranderde Zacheus zijn daden van onrecht naar daden van recht?
•  Welke schat ontdekt Zacheüs? Waarvoor roept God Zacheüs?
•  Waarvoor zou God jouw talenten in kunnen zetten om recht te doen? 

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Het doel van de vervolgactiviteit is om kinderen bewust te maken van welke talenten je hebt 
en hoe je deze kan inzetten om recht te doen. Maak zelf een keuze uit de activiteiten voor 
onder-of bovenbouw. Je vindt de uitwerking van de activiteiten in bijlage 4 ‘Verwerkings-
activiteiten les 4’.

Onderbouw
Geef de kinderen van de onderbouw een kartonnen kaart op A5 
formaat en laat hen deze kaart in zessen vouwen. In elk vakje 
maken ze een tekening van iets waar ze goed in zijn, of waar ze goed mee kunnen doen. Ver-
volgens kunnen de kinderen de kaart beplakken of tekenen. Daag hen uit om de komende 
week, thuis of op school, anderen te helpen bij de activiteiten op de kaart. 

Bovenbouw
Met de bovenbouw ga je ‘schatgraven’. Leg de voorwerpen die je hebt meegenomen op de tafel 
en onderzoek met de kinderen welke voorwerpen van waarde zijn en waarom.

Daarna krijgen de kinderen een A-4tje op de rug geplakt en mogen ze bij elkaar op de rug 
schrijven wat die persoon van waarde maakt (wat vind je bijzonder aan deze persoon).

Tip: Is het buiten lekker weer en heb je een schep of zelfs metaaldetector? Ga dan buiten op 
zoek naar waardevolle ‘schatten’ en bespreek met elkaar waarom een voorwerp waardevol is 
of niet.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

Deze week hebben jullie met elkaar nagedacht over (onverwachte) kwaliteiten en talenten die 
de kinderen hebben. Wat hebben de kinderen deze les geleerd? Laat ze zelf een antwoord ge-
ven op deze vraag. Schrijf dit op en geef alle kinderen een schatkistje (denk aan de  
Snoepschatkistjes van Redband) waar ze het in kunnen doen.

8. gebed (3 min)

Dank God voor de schatten die jullie hebben gevonden. Laat de kinderen zelf benoemen  
wat ze hebben ontdekt. Vraag God om hulp bij de plannen die jullie hebben gemaakt. 

–––

overdracht

De kinderen gaan komende week aan de slag met hun talenten. Vraag de kinderwerker die 
volgende week aan de beurt is de kinderen te vragen hoe het is gegaan. Hebben ze verschil 
gemerkt? Motiveer de kinderen om hun kwaliteiten en talenten in te blijven zetten of te zoeken 
naar mogelijkheden om dit te blijven doen.

Kan de tijdslijn over het leven van Jezus niet in het lokaal blijven hangen? Zorg er dan voor dat 
de bovenbouwkinderwerkers van volgende week de tijdslijnbenodigdheden in bezit krijgen.
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Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo

iedereen is anders, okido! (2x)

Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed

maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!

want, ...

Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo

iedereen is anders, okido!

God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal

met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!

Refr. 
Iedereen is anders, niemand is als jij

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo

iedereen is anders, okido! (2x)

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music

LIEDTEKST

‘IEDEREEN IS ANDERS’
 (MARCEL ZIMMER)
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toelichting op de activiteiten

1. drama: opstaan (OB)

In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat een van jullie opstaat uit 
bed. Vandaag een spel waarin je eerst denkt dat je niets kunt, maar als iemand jou aangeeft je hulp nodig te hebben (om-
dat jij dat zo goed kan!) kom je in actie. Je zucht diep en geeft aan dat je geen zin hebt in een nieuw dag. Vertel erbij wat 
jij allemaal NIET kunt en daarom geen zin hebt om je bed uit te komen. Je kunt niet werken, want daar ben je nog te klein 
voor. Je kunt niet zelf koken, want je weet niet hoe dat moet. Autorijden mag je ook al niet. Een ruzie voor iemand oplos-
sen, jou niet gezien etc. etc. Totdat je broer of zus naar je bed komt rennen en vraagt (een andere kinderwerker speelt 
dit uit): de lamp beneden is kapot. Jij hebt m de vorige keer ook gemaakt, kun je helpen? Broer of zus rent weer weg. Jij 
springt je bed uit en zegt: maar dat kan ik. Ik ben heel technisch, ja… ja was ik even vergeten. Ik kom eraan. 

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw gaan we vandaag verder met de tijdslijn van Jezus’ leven.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt. 

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 tot 3. 
2.   Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen. 

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4.  Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen. 

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 
 
Afbeelding les 4

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 4
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3. complimenten uitdelen (OB/BB)

Maak van te voren complimentenkaartjes (een leeg kaartje). Vraag de kinderen waarom het leuk is om een compliment te 
krijgen. Vraag ze ook waarom het leuk is om een compliment te geven.

Geef de kinderen daarna elk twee complimentenkaartjes. Vertel dat ze een compliment mogen bedenken voor het kind 
links en rechts naast hem of haar. Moedig de kinderen aan iets te bedenken wat niet zo voor de hand ligt. Wat weet je van 
de ander? Laat de kinderen elkaar de kaartjes geven en vraag ze één compliment te kiezen dat ze niet hadden verwacht 
en dit te delen met de groep.
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VERHAAL BIJ LES 4

bijbelgedeelte

Lucas 19:1-10: Het verhaal over Zacheüs.

Kerntekst: Lucas 19:8 
“Toen zei Zacheüs tegen de Heer: “Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van 
iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.”

Zacheüs was een tollenaar, qua populariteit in onze tijd te vergelijken met bankiers. Niet te vertrouwen, corrupt, zonder 
moraal en alleen uit op eigen gewin. In het geval van Zacheüs gaat dit in eerste instantie ook op. Als tollenaar was hij in 
de ogen van Joden onrein, in één adem te noemen met andere zondaars als hoeren, moordenaars en rovers. Hij ging om 
met de vijand, de Romeinen, en werkte zelfs voor hen door tol te innen op de toegangsweg tot Jericho. Kortom een Jood 
die contact zocht met Zacheüs werd zelf ook verwerpelijk. En dan komt Jezus....

verhaal in grote lijnen

Na het verhaal van vorige week, doen we deze week een stap terug in de tijd. (Wijs dat aan op de tijdlijn met het leven 
van Jezus). Op weg naar Jeruzalem komt Jezus door Jericho. Zijn komst kondigt zich al aan en de mensen staan te 
dringen om een glimp van hem op te vangen. 
Zacheüs ontdekt een schat: ‘eerlijkheid’. Deze schat is zo belangrijk voor hem dat hij besluit iedereen die hij bedrogen 
heeft 4-voudig terug te betalen.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Zacheüs. De kinderwerker speelt deze rol.
Het script is onderstaand uitgeschreven, de aanwijzingen voor de uitvoering staan tussen haakjes.
Kies een extra mooi kleed of mooie jas voor het spelen van deze personage. 

het verhaal

Jezus is onderweg! Hij is op weg naar Jericho. Heb je het niet gehoord? 
Heel veel mensen lopen met hem mee en sommigen zijn al vooruit gelopen om te vertellen dat hij er aan komt.  
Ik hoorde het van die man daar (wijzen naar overkant van de zaal). Hij vertelde dat Jezus altijd zulke bijzondere  
verhalen verteld, zelfs zo bijzonder dat het iemands leven helemaal op z’n kop kan zetten!

Weet je, en soms gaat Jezus ook bij mensen op bezoek. Ik ben dan wel klein… maar heel misschien,  
ja je weet het nooit, heel misschien zegt hij mij ook nog wel gedag als hij hier in Jeruzalem is.

Oh kijk, (maakt een turende beweging met hand boven ogen) mensen verdringen zich daar aan de hoofdweg  
om Jezus de stad te zien binnenkomen. Ik hoop dat ik Jezus straks wel kan zien. 
(Roepend en doen alsof je tussen mensen door dringt)
‘Aan de kant mensen! Ik ben klein en zou graag voor aan willen staan! Aan de kant’
(Je wordt niet doorgelaten en terug geduwd)
Nou zeg, ze duwen me gewoon weg hier, alsof ze me niet aardig vinden. Hier is geen plek voor mij. 
(schrikkend) Zag je dat, die man spuugde zelfs naar mij, wat doen de mensen naar zeg.

Maar ik laat me niet kennen hoor. Ik heb een idee namelijk. Zie je die boom daar? 
Ik klim hoog in die boom, dan kan ik Jezus toch zien. 
(doe alsof je klimt, ga op een stoel staan of gebruik een keukentrappetje)

Daar loopt hij! (roepend) JEZUUUS! 
(verschrikt) Hij blijft stil staan. Oh nee, hij kijkt naar me.
(afwachtend) Meent hij dat nou echt? Of Jezus bij mij thuis mag?
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(Klimmend weer naar beneden, expressie richten op kinderen)
hahaha, dat hadden jullie niet gedacht he. Zie je wel. Jezus komt alleen bij belangrijke mensen thuis. Daar staan jullie 
even mooi van te kijken. Ja jullie kunnen me wel een nare vent vinden, maar zo zie je maar weer, daar denkt Jezus an-
ders over. (wijzend naar 1 van de kinderen) Hoor ik jou daar mopperen? Haha, helaas, nu komt Jezus bij mij op bezoek. 
Misschien komt hij ook bij jou langs, wanneer je wat meer geld hebt bijvoorbeeld. 

Kom maar Here Jezus, deze kant op. (Je baant de weg door de mensen voor Jezus richting de deur naar de uitgang) 
Kijk, hier is het, hier kunt u naar binnen. (je gebruikt de deur van de zaal, als deur van jouw huis. Wanneer je de ruimte 
uitloopt, loop je zogenaamd je eigen huis binnen samen met Jezus)

- kort moment van stilte)

(je komt de ruimte weer binnen) 
(heel bedeesd, vertellend tegen de kinderen) Ik eh.. ik heb een vergissing gemaakt.
Jezus was net bij mij thuis en we hebben een heel fijn gesprek gehad. Hij heeft me de dingen duidelijk gemaakt.  
Oh, wat ben ik gemeen geweest zeg. Hoe heb ik mijn talenten zo in kunnen zetten. 

Het zit zo namelijk. Elke keer als jij hier door de poort van Jericho liep, dan moest je aan mij geld betalen om de stad 
binnen te komen. Want ik ben de tollenaar. Maar wat ik deed, was elke keer net wat teveel geld vragen dan eigenlijk 
nodig was. 
Je had misschien al het gevoel dat je elke keer meer moest betalen dan dat eigenlijk de bedoeling was, daarvoor deed 
je ook zo onaardig tegen me he?
Ik heb dus heel veel geld verdiend, doordat ik aan jullie allemaal een beetje teveel geld heb gevraagd. Maar weet  
je, toen ik net met Jezus in gesprek was, besefte ik opeens hoe ontzettend oneerlijk ik ben geweest. Ik heb mensen 
bedrogen. Ik werd er zelf wel wat beter van, maar heb er niet voor gezorgd dat het beter ging met anderen, met jullie. 
(korte stilte)
Het spijt me. Ik wil het anders gaan doen. Ik wil mijn werk inzetten, om wat te betekenen voor anderen. Om het goed 
te maken betaal ik jullie allemaal terug, wel 4x zoveel als dat ik van je heb gestolen. Ik zal zorgen dat jullie me kunnen 
vertrouwen in het vervolg.

toepassing

Als slot kan je de vraag stellen: 
Wanneer Jezus onverwachts bij jou op bezoek komt, waar kan hij jou dan voor gebruiken?
(vervolgens verlaat je opnieuw de zaal en kom je terug in je eigen kleding)
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toelichting op de activiteiten

1. de ‘hier-ben-ik-goed-in-kaart’ (OB)

Vertel de kinderen dat jullie nu samen aan de slag gaan om net als Zacheüs goed te doen. Verwijs naar jullie gesprek 
voor het verhaal, waarin kinderen konden vertellen waar zij goed in zijn. 

Geef de kinderen een kartonnen kaart op A5 formaat en laat hen deze kaart in zessen vouwen. In elk vakje maken ze 
een tekening van iets waar ze goed in zijn, of waar ze goed mee kunnen doen. Vervolgens kunnen de kinderen de kaart 
beplakken of tekenen. Daag hen uit om de komende week, thuis of op school, anderen te helpen bij de activiteiten op 
de kaart. 

Geef ouders daarbij de instructie (via mail bijvoorbeeld) dat zij de kinderen kunnen belonen met een sticker op de 
kaart, bij elke keer dat de kinderen hebben geholpen. 

Denk hierbij aan activiteiten als huishoudelijke taken, rommel op straat opruimen op school de juf helpen bij een 
klusje etc. Bedenk eenvoudige taken die voor elk kind te doen zijn. Of stem elke kaart af op de genoemde kwaliteiten 
van de kinderen. 

2. daar sta ik voor op in mijn buurt (OB)

Jullie gaan net als Jezus op bezoek bij mensen die met onrecht te maken hebben. 
Zoek vooraf naar voorbeelden van onrecht in jullie omgeving. Denk daarbij aan eenzame ouderen in een  
verzorgingstehuis. Zieken in het ziekenhuis, vluchtelingenkinderen in de buurt. 

Vraag de kinderen om hun mooiste tekening te maken voor iemand in de bovenstaande situatie. Ga na afloop van de 
kerkdienst langs bij deze personen en deel de tekeningen uit. 

3a. schatgraven (deel 1) (BB)

A. Wat is dit waard?
laat aan het begin van je les verschillende voorwerpen zien. Voorwerpen die op het eerste oog veel waard zijn, maar 
waarbij dit bij betere bestudering eigenlijk tegenvalt. Maar ook voorwerpen die in eerste instantie niet veel waard 
lijken, maar toch meer waard blijken te zijn dan gedacht. Denk aan de volgende items:

Lijkt veel, maar valt tegen
Lijkt niks, maar is veel waard
Oude (kapotte) laptop. 
Zeldzame munten, postzegels
Nep gouden horloge of sieraad
Antiek
Schilderij van bekende schilder, maar dan nagemaakt.
Kunst, dat niet meteen herkent wordt als iets kostbaars.
Etc....
Etc....

-  Vraag de kinderen wat veel waard is en wat niet. Er zitten blijkbaar verborgen schatten tussen de spullen. 
-  Vraag de kinderen hoe je kunt ontdekken wat veel waard is/bijzonder is? (je moet het onderzoeken, je best voor 

doen!)
-  Vertel de kinderen dat we vandaag ook op onderzoek uitgaan, op zoek naar de verborgen schatten die wij/  

de kinderen in ons/in zich hebben. Misschien komen wij ook onverwachte schatten tegen. Dingen die je goed  
kan en waarmee je anderen kunt helpen bijvoorbeeld.
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B. Op zoek naar een schat (optioneel)
- Neem een metaaldetector of andere schatgraafattributen mee. 
- Vraag aan de kinderen of ze weten wat je hier mee kunt doen. 
- Vraag de kinderen hoe je kunt ontdekken wat veel waard is en wat niet. 
-  Vertel de kinderen dat we vandaag ook op onderzoek uitgaan, op zoek naar de verborgen schatten die wij/  

de kinderen in ons/in zich hebben. Misschien komen wij ook onverwachte schatten tegen. Dingen die je goed  
kan en waarmee je anderen kunt helpen bijvoorbeeld.

C. Een zoekplaatje (optioneel)
-  Neem een zoekboek uit de bibliotheek mee en bestuurdeer samen met de kinderen wat er allemaal te vinden is  

op (één van) de platen. Samen ontdek je steeds weer nieuwe voorwerpen, personen en/of grappige situaties.
-  Vertel de kinderen dat we vandaag ook op onderzoek uitgaan, op zoek naar de verborgen schatten die wij/  

de kinderen in ons/in zich hebben. Misschien komen wij ook onverwachte schatten tegen. Dingen die je goed  
kan en waarmee je anderen kunt helpen bijvoorbeeld.

3b. schatgraven (deel 2) (BB)

 Vertel voor deze activiteit de kinderen dat we nu zelf gaan schatgraven. Niet in de grond, maar bij onszelf.  
Wat hebben de kinderen in zich dat van waarde is, wat bijzonder is? Waarmee kunnen zij een ander dienen? 

Onderbouw:
- Laat de kinderen foto’s zien van alledaagse bezigheden: aankleden, tafeldekken, iemand helpen etc. 
-  Vraag de kinderen waar zij goed in zijn. Waar kunnen zij anderen helpen? Kunnen ze een voorbeeld geven?  

Vraag de kinderen wat ze moeilijk vinden of waarbij iemand anders hen moet helpen. 
- Onthoudt de dingen die door de kinderen genoemd zijn. 

Bovenbouw:
- Plak bij alle kinderen een A4tje op de rug. 
-  Vraag de kinderen om bij elkaar kwaliteiten en/of complimenten op de rug te schrijven. Wat kan de ander goed?  

Wat waardeer je aan hem of haar? 
- Bewaar de A4tjes voor na het Bijbelverhaal.

4. ik kan zelf opstaan (BB)

- Geef de kinderen hun A4tje terug met daarop hun kwaliteiten en complimenten (zie opdracht 3b Schatgraven). 
-  Laat de kinderen even nadenken over welke kwaliteit zij zelf verrassend vinden. Wat hadden ze niet gedacht dat  

anderen over hun zouden opschrijven? 
- Verdeel de kinderen vervolgens in 2-tallen. 
-  Ze samen sparren over deze kwaliteiten en de vraag hoe ze deze kunnen inzetten, thuis, op school,  

in de kerk en bij vrienden. 
- Bedenk samen een plan hoe jij met jouw kwaliteit(en) kunt opstaan! 
- Deel daarna de uitkomst in de grote groep. 

5. daar sta ik voor op in de kerk (BB)

N.B.: Overleg deze activiteit eerst, dus ruim van tevoren, met jullie kerken/oudstenraad. Waar willen zij input van 
kinderen? Het moet wel een vervolg kunnen krijgen. Denk hierbij aan zaken als onrecht in de kerk, maar ook in de 
omgeving van jullie gemeente. Hoe kunnen jullie als kerk dit onrecht bestrijden en hoe kunnen de kinderen met hun 
kwaliteiten daarvoor ingezet worden. 

-  Vraag van tevoren de kerken/oudstenraad een brief aan jullie groep of club te schrijven. Laat hen daarin aangeven 
dat ze graag de mening van de kinderen op bepaalde onderdelen van de gemeente willen hebben. Denk hierbij aan 
onderdelen in de kerkdienst, activiteiten voor kinderen, wat de kerk doet voor de buurt etc. Een andere optie is om 
een kerkenraadslid of oudste uit te nodigen om met de kinderen hierover in gesprek te laten gaan. Lees de brief voor 
en daag de kinderen uit om met hun kwaliteiten te kijken wat zij en de kerk elkaar te bieden hebben. 

-  Deel de groep in groepjes van 4 en geef elk groep een vel papier met in het midden een rechthoek. 
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-  Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de kinderen lijnen naar de hoeken van het papier.  
Op die manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een. 

-  Stel vervolgens nogmaals de vraag wat jullie als groep te bieden hebben of welke oplossingen  
jullie kunnen verzinnen op de onderwerpen uit de brief. 

- Elk kind schrijft in zijn eigen vak zijn ideeën en antwoorden op. 
-  Daarna gaan de kinderen overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord.

Dat schrijven ze op in de gemeenschappelijke rechthoek. 
Tenslotte kunnen de antwoorden uitgewisseld worden met de andere groepen. Bedenk met elkaar wat de beste 
voorstellen zijn en schrijf een brief terug met daarin jullie voorstellen en ideeën. Natuurlijk kun je deze ook  
bespreken met de oudsten of het kerkenraadslid dat aanwezig is.



Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  De kinderen brengen het begrip onrecht in relatie met het begrip onrecht.
•  De kinderen ontdekken dat Jezus zelf het voorbeeld van dienen gaf en daarmee 

juist onrecht bestreed.
•  De kinderen leren dat je als christen soms juist kiest om de minste te zijn om zo 

op te staan tegen onrecht.
•  Kinderen leren dat je niet de hoogste positie hoeft te hebben om op te staan.

opbouw lesprogramma 

 

inleiding les 5 voor de kinderwerker 

We zijn met de kinderen alweer 5 weken onderweg om te ontdekken hoe we kunnen opstaan 
tegen onrecht. Pittige thema’s en vragen en tegelijk een mooie uitdaging om de kinderen te 
laten ontdekken dat ook zij van betekenis zijn in de strijd tegen onrecht. Met deze week het 
thema ‘op staande voet’.

‘Op staande voet’ betekent in deze context dat je nu in actie kan komen tegen onrecht, en wel 
door te dienen. In deze les gaan jullie de uitdaging aan om de kinderen te laten zien dat ieder-
een, groot of klein, arm of rijk, oud of jong, kan opstaan. Wie je bent of wat je doet maakt niet uit. 

In het verhaal dat vandaag centraal staat laat Jezus nog eens zien dat hij niet hecht aan status 
of positie. Nee, Hij laat zien dat je verschil kunt maken door te dienen, Jezus wast namelijk de 
voeten van zijn discipelen (Johannes 13:1-20). 

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

 les 5
OP STAANDE VOET

zondag 26 maart 2017

les
 5



les
 5

benodigdheden 

- De sheets met het 40-dagen lesmateriaal les 5
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Kinderen mogen eigen ‘opstaan’ attribuut meenemen (informeer ouders van tevoren)
- Touw of waslijn (van les 1)
- Envelop met tijdslijnafbeelding van les 5 (BB)
- Bijbel
- Afwasteil met water, zeep en handdoek
- (mini) cupcakes en cupcakes versiering (OB)
- Stapel kranten (BB)
- Grote witte kartonnen vellen (BB)
- Lijm en scharen (BB)

Opening
1. gebed en collecte (5 min) 

Begin samen met de kinderen met gebed. 
Je kunt vragen of God bij deze ochtend wil zijn. Dank God dat we weten we met Hem mogen 
opstaan en mogen leven en bid om Zijn zegen en Heilige Geest voor deze ochtend. 

Vraag de kinderen of het ze afgelopen week gelukt is om hun gaven en talenten in te zetten. 
Zie afsluiting les 4.

Laat één van de kinderen met het 40-dagen spaarpotje het collectegeld ophalen. 
Heb je het spaarpotje nog niet? Je kunt hem downloaden via 40dagenopstaan.nl.

2. lied (5 min)

Zing samen het lied Nummer 1 van Make some noise kids. Klik op de link om het lied 
te beluisteren: HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=wPokj84uZEc” 
https://www.youtube.com/watch?v=wPokj84uZEc. In bijlage 1 tref je de songtekst van het lied.

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema goed in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen 
bekend te maken met het thema van deze week, deze opdracht noemen we de ‘rode draad 
activiteit’. Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het 
maken van een tijdslijn. Bekijk bijlage 2: ‘rode draad activiteiten les 5’ voor een uitgebreide 
uitleg bij deze activiteit.

Onderbouw
In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat 
een van jullie opstaat uit bed. Vandaag een spel waarin je eigenlijk graag iets voor jezelf moet 
doen, maar er toch voor kiest om een ander te helpen. Je zit op de rand van je bed en er staat 
een grote doos speelgoed voor je neus. Vertel de kinderen wat je vandaag het allerliefst gaat 
doen (noem voorbeelden). Maar nee, vandaag gaat dat allemaal niet gebeuren. Oma gaat  
verhuizen en jij moet meehelpen. Vertel dat je er eigenlijk best zin in hebt en benadruk wat 
het verschil is tussen iets doen voor jezelf en voor een ander.

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je verder aan de slag met de tijdslijn over het leven van 
Jezus. De kinderen hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in voorgaande  
lessen een start mee hebben gemaakt. Samen wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de 
tijdslijn gepraat over het thema ‘op staande voet’.

In bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 5’ worden extra opties voor deze activiteit gegeven.
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Kern
4. het verhaal (10 min)

Dienen doet grenzen vervagen. Wanneer je de ander dient uit eigen initiatief geef je daarmee 
aan dat iemand anders belangrijk voor je is en dat je van iemand houdt of iemand waardeert. 
Jezus mocht als leider verwachten dat hij gediend zou worden. In plaats van dat hij afwachtte 
gediend te worden besloot zelf te dienen. Daarmee gaf hij het voorbeeld voor hoe hij wilde dat 
zijn discipelen met elkaar om zouden gaan. Het bracht nederigheid onder de discipelen en 
nam jaloezie of het gevoel van de sterkste willen zijn weg.

Bereid het verhaal van vandaag voor, volg hiervoor de instructie van bijlage 3.

5. gespreksvragen (7 min)

Bespreek de volgende vragen naar aanleiding van het verhaal, bij voorkeur in kleine 
groepjes, zodat je de kinderen meer aandacht kan geven en naar hun persoonlijke verhalen 
kan luisteren. Wanneer de vragen voor de onderbouw wat te moeilijk zijn, vertaal ze dan 
naar hun eigen niveau.
- Waarom kijken de leerlingen raar op, wanneer Jezus hen de voeten wast?
- Waarom reageert Petrus zo?
- Kan jij een voorbeeld bedenken hoe dit verhaal er in deze tijd uit zou zien
- Hoe zou jij je voelen? Kun je dat bedenken?
- Hoe laat Jezus in dit verhaal zien wie er belangrijk is?
- Weet jij een voorbeeld of manier, waarop jij net als Jezus iemand anders kan dienen?

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Maak zelf een keuze uit de activiteiten. Je vindt de uitwerking van de activiteiten in bijlage 4 
‘Verwerkingsactiviteiten les 5’.

Onderbouw
Met de onderbouw ga je (mini-)cupcakes versieren. Kant en klare (mini-)cupcakes neem je 
mee naar de kerk. Je legt de kinderen uit dat de cupcakes worden uitgedeeld nadat de kerk 
uit is. De mensen mogen als eerste de cupcake kiezen die zij willen. De laatste overgebleven 
cupcake mogen ze zelf op eten.

Suggestie: Helemaal leuk is natuurlijk om de cupcakes zelf te bakken met de kinderen, indien 
daar mogelijkheid toe is in de kerk.

Bovenbouw
Met de bovenbouw gaan we aan de slag met het maken van een collage. In de collage komen 
foto’s en artikelen uit de krant waarin de kinderen vinden dat er een onrechtvaardige situatie 
te zien is. De kinderen bespreken hoe zij zouden kunnen helpen of dienen in deze situatie.
Verdeel de kinderen in groepjes (van 4). Per groepje deel je de kartonnen vellen, scharen, lijm 
en kranten uit. De kinderen knippen plaatjes en teksten uit de kranten.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

Deze week hebben jullie met elkaar nagedacht over wie er mag of kan opstaan tegen onrecht. 
De kinderen hebben ontdekt dat zij altijd een steentje kunnen bijdragen en recht kunnen doen. 
Ook hebben jullie nagedacht over verschil maken door te dienen. Geen gemakkelijke opdracht 
en een behoorlijke uitdaging! Vraag de kinderen wat zij deze week het meest lastig vonden: 
de inleidende activiteit, (de boodschap van) het verhaal of de verwerkingsopdracht. Kunnen 
ze ook uitleggen waarom dat zo is?

Speciaal voor de bovenbouw: Daag de kinderen uit om een moment in de komende week in 
gedachten te nemen waar op zij iemand anders kunnen dienen, thuis op school of tijdens 
een andere activiteit. Schrijf dit met elkaar op als geheugensteuntje en vertel de kinderen dat 
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jullie er volgende week op terugkomen.

8. gebed (3 min)

Dank God dat Hij kijkt naar wie je bent en niet 
naar hoe belangrijk je bent in de ogen van 
mensen. Vraag hem om moed om op te staan 
tegen onrecht, ook als je je daar niet belang-
rijk genoeg voor voelt. Vraag God of Hij jullie 
wil leren wat het betekent om de ander op de 
eerste plek te zetten. 

Tip: Vraag de kinderen om vandaag na afl oop nog even te helpen opruimen. 

–––

overdracht

Vertel de kinderwerker die volgende week aan de beurt is wat jullie vandaag gedaan hebben. 
Vertel hoe de kinderen reageerden op de uitdaging om gediend te worden of om de ander te 
dienen. Laat de kinderwerker de kinderen de volgende week vragen of ze hun voornemen uit 
les 5 hebben toegepast in de afgelopen week. Merkten ze verschil of vonden ze het lastig? 
Motiveer de kinderen om hun kwaliteiten en talenten in te blijven zetten of te zoeken naar 
mogelijkheden om dit te doen. 

Kan de tijdslijn over het leven van Jezus niet in het lokaal blijven hangen? Zorg er dan voor dat 
de bovenbouwkinderwerkers van volgende week de tijdslijnbenodigdheden in bezit krijgen.
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COUPLET 1
Ik wil de wereld echt zo graag 
vertellen dat alles beter wordt.

Maar de wereld is zo groot;
ik kom tijd tekort. 

COUPLET 2
‘k Ben niet te stoppen,
ik ga door en blijf koel,

ik bereik mijn doel.

Ik pak mijn kans en ga er helemaal 
voor. Want weet je: Hij is the best! 

AANLOOP REFREIN
Hij staat altijd klaar, altijd is Hij daar. 

Hij houdt van iedereen
en laat ons nooit alleen.

Hij leert ons superveel. 
Ja, Hij maakt het verschil. 

Hij is mijn nummer 1! 

REFREIN 
We dance together.

Hij houdt van ons forever. 
Hands up, hands down 

and turn around. 

COUPLET 3
Kom op en laat het aan de ander 

merken: “Jij bent niet alleen”.

Met elkaar de wereld beter maken. 
Dat wil toch iedereen! 

(TUSSENSTUK) 

(REFREIN) 

RAP
1,2,3 let’s go!

Wij zijn niet te stoppen, NO! 
4,5,6 check.

Iedereen staat op z’n plek. 
Klaar voor de start, af!

We halen alles uit de kast. 
7,8,9,10.

Iedereen doet mee! 

(REFREIN 2X) 

LIEDTEKST

NUMMER 1 – MAKE SOME NOISE KIDS



toelichting op de activiteiten

 

1. drama: opstaan (OB)

In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat een van jullie opstaat uit 
bed. Vandaag een spel waarin je eigenlijk graag iets voor jezelf moet doen, maar er toch voor kiest om een ander te 
helpen. Je zit op de rand van je bed en er staat een grote doos speelgoed voor je neus. Vandaag ben je vrij. Vertel de 
kinderen wat je vandaag het allerliefst gaat doen; met je lego een fort bouwen, spelen met je vrienden, een taart bakken 
etc. etc. Maar nee, vandaag gaat dat allemaal niet gebeuren. Oma gaat verhuizen en jij moet meehelpen. Zware dozen 
sjouwen, stofzuigen en alles wat er nog meer bij komt kijken. Papa en mama zijn er uiteraard ook. Vertel dat je er  
eigenlijk best zin in hebt en benadruk wat het verschil is tussen iets doen voor jezelf en voor een ander. 

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw gaan we vandaag verder met de tijdslijn van Jezus’ leven.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt.  

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 tot 4. 
2. Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen.  

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4. Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen.  

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 
 
Afbeelding les 5

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 5

BIJLAGE 2
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3. voeten wassen (OB/BB)

- Vraag de kinderen bij binnenkomst hun schoenen en sokken uit te doen. 
- Vraag hen of jij (met evt. behulp van anderen, bij een grote groep) hun voeten mag wassen. 
-  Laat de kinderen daarna in een kring gaan zitten en praat met elkaar over wat er zojuist gebeurd is. 

 Wie vond het prettig om z’n voeten te laten wassen? Wie vond het raar wat er net gebeurde? 
Wie zou de voeten van iemand anders wel willen wassen, ook wanneer ze ontzettend stinken?

4. trakteren (OB/BB)

-  Neem een lekkere cake of taart mee. Verdeel alvast in een aantal stukken. 
De een duidelijk heel groot en de ander kleiner. 

-  Vertel dat je vandaag trakteert en dat iedereen een stuk(je) mag. 
Kies uit de volgende opties, afhankelijk van wat past bij je eigen groep: 
• Neem zelf als eerste meteen en duidelijk het grootste stuk en kijk hoe de kinderen reageren. 
• Laat de kinderen kiezen en kijk hoe ze op elkaar reageren. Geef de kinderen van te voren wel de opdracht om te 
wachten met eten tot iedereen heeft. Je kunt de kinderen die minder bedeeld zijn uiteindelijk compenseren, door de 
grote stukken nog eerlijk te verdelen.

-  Praat tijdens het eten door over de volgende vragen: Ging de verdeling eerlijk? Vraag kinderen die een groot stuk 
pakten waarom ze dat deden. Vraag kinderen met een kleiner stuk hoe zij zich voelden toen de grote stukken aan 
hun neus voorbij gingen.

5. ik ben belangrijk (OB/BB)

-  Neem verschillende afbeeldingen mee van diverse mensen. 
In hoge functies, “gewoon” of juist met een arme of 
onbelangrijke uitstraling. Zie de 3 voorbeelden hieronder. 
Denk aan bekende zangers, verschillende beroepen, 
wel/geen uniform, oud en jong etc. 

-  Vraag de kinderen de mensen in volgorde van belangrijkheid 
te leggen. Wie is het belangrijkst? Hoe kan je dat zien? 
Waarom denk je dat? Wat maakt hen belangrijk? Waar plaatsen de 
kinderen zichzelf in dit rijtje? Hoe belangrijk vinden zij zichzelf? 

-  Vraag de kinderen wanneer zij de belangrijkste willen zijn? 
Wat betekent belangrijk zijn? Vinden ze het makkelijk of 
moeilijk om een ander voor te laten gaan? 

-  Vertel aan het einde van je activiteit dat we vandaag met elkaar 
gaan nadenken over de vraag wanneer je kunt opstaan tegen onrecht. 
Hoe belangrijk moet je daar voor zijn? Klopt het dat alleen belangrijke 
mensen invloed hebben? 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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VERHAAL BIJ LES 5

bijbelgedeelte

Lees Johannes 13:1-20 waarin Jezus de voeten van de leerlingen wast.

De kerntekst van vandaag is Johannes 13:14-15:
‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.  
Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’

Een bekend verhaal. Mooi, confronterend en verwarrend tegelijk. Aan de andere kant, hoe vaak hebben we 
dit al gelezen of gehoord. Dringt de werkelijke betekenis nog tot ons door? Waar worden wij nog door verrast?  
De koning die op een festivalterrein de wc’s staat te schrobben, na drie dagen feest? 

Voor de discipelen moet het een schok zijn geweest wat hier gebeurde. Kijk maar naar de reactie van Petrus. 
Hoe geven wij de boodschap die Jezus hier meegeeft nog vorm in ons eigen leven? Hoe dienen wij de ander? 
Kunnen de kinderen aan ons zien dat wij dit verhaal uitleven?

verhaal in grote lijnen

Na de sprong terug in de tijd van vorige week, kruipen we deze week wel heel dicht naar het Paasverhaal toe. 
De laatste maaltijd van Jezus, waar Hij het avondmaal instelt. Maar ook de maaltijd waar hij laat zien wat het 
betekent om de minste te zijn. Opstaan doet hij door te dienen.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Vertel het verhaal vanuit Petrus. 
Begin vanuit een trotse, hooghartige houding, maar draai deze houding bij wanneer Jezus je voeten gaat wassen. 
Je slaat tijdens het verhaal om als een blad aan de boom, naar een verbaasde bijna beschaamde houding. Eindig 
tot slot met een vurige houding wanneer je uitroept dat Jezus je helemaal mag wassen. Onderstaand de verhaal 
elementen op rij.

het verhaal

Kom binnen met een afwasteil met water en begin met het wassen van de voeten van 1 van de kinderen,  
je draagt een outfit passend bij de personage.

(terwijl je de voeten wast van enkele kinderen begin je te vertellen)
Jezus zei dat we elkaars voeten moeten wassen. Hij zei dat we net zo moesten doen als hij.
Jezus verbaasde me elke keer weer. Voeten wassen! Wie bedenkt nou zoiets? Ik zal je vertellen wat er is gebeurd…

We hadden een tijd rondgetrokken me Jezus en kwamen vanuit Betsaïda, daar hadden we bijzondere wonderen  
met Jezus meegemaakt. Maar…het voelde alsof Jezus iets bijzonders met ons te delen had, het voelde zelfs een  
beetje alsof hij afscheid van ons ging nemen. Hij nodigde ons uit voor een maaltijd. Twee van ons werden er zelfs  
op uit gestuurd om een ruimte te regelen waar de meester pesachmaaltijd met ons kon houden.

Met een maaltijd is het bij ons de gewoonte dat je niet zít aan tafel, nee wij líggen aan tafel, daarom is het natuurlijk 
extra belangrijk dat je schone voeten hebt.
Er is vaak een bediende bij, die iedereen langs gaat en de voeten wast. Dit keer ging dat anders.
Vlak voor de maaltijd stond Jezus plotseling op en deed zijn bovenkleed af. Hij stroopte zijn mouwen op.
Vervolgens pakte hij een kom, zeep en handdoeken. 
Jezus wilde onze voeten gaan wassen! Kan je het je voorstellen? 
Onze leider wilde opeens het werk gaan doen van een dienaar!

We reageerden eerst allemaal heel erg verbaasd. Ik wilde niet dat Jezus mijn voeten zou wassen,  
nee hoor, mijn meester, de machtigste die ik ooit hebt gekend, die hoeft toch niet mijn voeten te wassen!  
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Ik wilde het absoluut niet hebben. 

Toen zei Jezus tegen me: ‘Wanneer ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.”
Zooo, nou daar schrok ik wel even van. Ik wil bij de Here Jezus horen. 
Ik wilde zo graag bij de Here Jezus horen, dat ik tegen hem zei ‘was me dan maar helemaal’

Jezus had dit gedaan, omdat hij het goede voorbeeld wilde geven. En wanneer je het goede voorbeeld geeft,  
kunnen anderen het nadoen en ook het goede voorbeeld zijn. 
De Here Jezus zei ‘jullie noemen mij toch heer en meester? Ik heb het goede voorbeeld gegeven, en jullie zijn  
niet meer dan ik, wie dit snapt en dit navolgt zal gelukkig zijn’. 

Daarom doe ik dit. (refereer aan het voeten wassen). Want ik wil graag naar de Here Jezus luisteren en hem volgen.  
Ik wil ervoor zorgen dat het (met anderen) goed gaat, ook als ik zelf dan iets doe wat ik minder leuk vind.  
Als ik nu iets zie wat gedaan kan worden, dan doe ik het graag meteen. 

Ik zal het niet snel vergeten, het heeft indruk op me gemaakt. Eén voor éen is Jezus ieder van ons langs gegaan  
om de voeten te wassen. We waren verbaasd, sommigen van ons schaamden zich een beetje. 
(grappend) Hoe zou jij je voelen als iemand opeens je voeten komt wassen?
(serieuzer) Wat begon als een feestelijke maaltijd was nu een maaltijd geworden met veel om over na te denken.  
Hoe denk je dat wij daar aan tafel zaten na deze gebeurtenis?

toepassing

Stel nou hè, dat wanneer jij het goede voorbeeld geeft, om anderen te helpen wanneer dat nodig is, en als je  
vrienden en vriendinnen zouden dat ook doen, en alle papa’s en mama’s zouden het goede voorbeeld geven en  
iemand helpen waar ze zien dat dat nodig, hoe denk je dat de wereld er dan uit zou zien?
Wat zou er dan gebeuren met mensen die nu in Nederland geen huis hebben, of mensen die maar weinig geld  
te besteden hebben? 
Ken jij iemand in jouw straat of in jouw klas, die misschien in een situatie zit die niet zo leuk is, en waar je best  
een handje zou kunnen helpen?
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BIJLAGE 4

toelichting op de activiteiten

1. cupcakes maken (OB) 

Voor jonge kinderen kan het lastig zijn om de ander “voor te laten gaan”. Ga daarom met hen de uitdaging aan om 
cupcakes te versieren. Vertel dat ze er heel erg hun best op moeten doen. Wanneer jullie klaar zijn. Vertel je dat de 
cupcakes na afloop van de samenkomst uitgedeeld zullen worden bij de koffie aan de volwassenen en andere kinde-
ren. De kinderen delen de cupcakes zelf uit. Ze laten de mensen als eerst kiezen, de cupcake die als laatst over is van 
‘eigen collectie’ mogen de kinderen zelf op eten. 

Ga onder het versieren met de kinderen in gesprek over de vraag of ze het moeilijk vinden om te dienen/helpen?

Variant: Vraag de kinderen na het versieren om iemand in gedachten te nemen, waar ze het niet goed mee kunnen 
vinden. Daag de kinderen uit om de cupcake aan hem/haar uit te delen. 

2. collage maken (BB)

- Neem een stapel kranten mee. 
-  Verdeel de kinderen in groepjes van 4 en geef elk groepje een wit kartonnen vel papier.  

Elke groepje krijgt ca 3 kranten. Uit de kranten knippen ze plaatjes of artikelen die ze onrechtvaardig vinden.  
Geef als achterliggende gedachte mee: Denk aan de Barmhartige Samaritaan, hij blijft gewoon zichzelf en kiest voor 
het goede. Weet je nog uit les 4 waarin je had opgeschreven welke talenten jij hebt? Wat kun jij doen? Bespreek met 
elkaar bij elke foto of bij elk bericht dat jouw groepje heeft opgeplakt, of je er iets aan zou kunnen en wat jij daar aan 
zou kunnen doen. Bijvoorbeeld de vluchtelingensituatie. Nederland heeft begin dit jaar de oproep gekregen om een 
vluchteling in huis te nemen. Mensen uit alle landen komen naar Nederland, omdat ze in hun eigen land niet meer 
veilig zijn. Opeens zit er een nieuwe jongen bij jou in de klas. Hij spreekt een andere taal, is erg verlegen. Wat zou jij 
doen? Heet je hem welkom of negeer je hem? 

Bespreek met elkaar:
-  Je ziet berichten over orkanen, watersnoodrampen, oorlogen en ander natuurgeweld. Mensen zonder dak en 

zonder eten. Wat zou jij daarmee kunnen doen? Of het onrecht begint bij jezelf, je hebt ruzie. Hoe los je het op?  
Laat de kinderen zelf ook 1 situatie bedenken. Een situatie waarin ze komen te staan voor de belangrijke keuze:  
hoe zal ik handelen? Laat de kinderen hun eigen situatie opschrijven. 

- Hoe voel je je als je deze situatie bekijkt? (gebruik desnoods hierbij weer de emoticons)
- Als jij in deze situatie zou zijn, wat heb jij dan nodig?
- Is er iets wat jij kunt doen?
- Voor wie kom jij op in jouw omgeving? 

3. samen opruimen (OB/BB)

Geef de kinderen de opdracht om na afloop van de samenkomst niet direct drinken en koekjes voor zichzelf te halen, 
maar eerst te helpen bij taken die na afloop gedaan moeten worden. Denk aan: kerkzaal in orde maken, koffie schen-
ken, kinderlokalen opruimen etc. Overleg indien nodig met verantwoordelijke gemeenteleden hoe en waar de kinderen 
kunnen helpen.

4. mini-serie opstaan (BB)

Bekijk met de bovenbouw kinderen de 3e aflevering van de serie ‘Opstaan’, een korte serie over hoe 4 tieners op zoek 
gaan naar een vermiste Syrische vluchteling. Bij de aflevering zijn bijbehorende vlogs gemaakt met een vraag om na te 
kunnen bespreken. Bekijk de serie en vlogs op 40dagenopstaan.nl.
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5. handtekeningen verzamelen (BB)

Zoek een petitie op internet op van bijvoorbeeld Amnesty International of Open Doors. Iets dichterbij huis kan natuur-
lijk ook! Zorg voor geprinte lijsten en daag de kinderen uit om handtekeningen te verzamelen in de gemeente of in hun 
eigen omgeving. Het mag dan zo zijn dat zij zelf nog geen handtekening mogen zetten, ze kunnen, net als de profeten 
in de Bijbel, wel wijzen op onrecht en mensen aanzetten om recht te doen. 
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Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  De kinderen hebben inzicht in het handelen van Jezus naar de mensen. 
•  De kinderen zijn zich bewust van hun eigen handelen naar andere mensen toe.
•  De kinderen kunnen hun handelen weerspiegelen aan het handelen van Jezus 

opbouw lesprogramma 

 

inleiding les 6 voor de kinderwerker 

In deze les gaat het om opstaan door het goede te doen in je eigen buurt. Vorige week zagen 
we al dat het niet uitmaakt of je klein, groot, zwart of blank bent of belangrijk werk hebt. 
Deze week kijken we naar hoe je kunt opstaan in je eigen buurt.

De barmhartige Samaritaan voelt zich niet beter dan de rest, sterker nog, hij was helemaal 
niet zo geliefd door het Joodse volk. Toch weerhoudt dat hem niet het goede te doen voor zijn 
directe omgeving.

We behandelen het verhaal van de barmhartige Samaritaan vanuit Lucas 10:25-37

benodigdheden 

- De sheets met het 40dagen lesmateriaal les 6
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Kinderen mogen eigen ‘opstaan’ attribuut meenemen (informeer ouders van tevoren)
- Touw of waslijn (les 1)
- Envelop met tijdslijnafbeelding van les 6 (BB) 
- Bijbel
- Sheets van de muntjes spaaractie (zie downl;oad op 40dagenopstaan.nl)
- Prikkers, vuilniszakken, plastic handschoenen

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

 les 6
OP STAND WONEN

zondag 2 april 2017
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Opening
1. gebed (5 min) 

Begin samen met de kinderen met gebed. Vraag God of Hij ons ogen van liefde wil geven om 
naar de mensen om ons heen te kijken en te zien wat we kunnen betekenen voor mensen uit 
de buurt.

Laat één van de kinderen het collectegeld ophalen. Maak daarbij gebruik van het 40-dagen-
spaarpotje. Het spaarpotje kan je downloaden op 40dagenopstaan.nl.

2. lied (5 min)

Zing samen ‘Kleurige Gezichten’, een lied geschreven door Ben Ketting. Je kunt het lied 
beluisteren via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=OuoJ9eITsqE. 
De tekst vind je terug in bijlage 1.

3. rode draad activiteit (8 min)

De rode draad activiteit komt iedere week weer terug en is een goede inleider voor het thema. 
De rode draad activiteit is uitgewerkt in bijlage 2, andere opties voor deze activiteit worden ook 
gegeven. 

Onderbouw
Met de onderbouw doe je een drama-stukje over het opstaan ritueel, daarin vandaag het  
accent op gewoon zijn wie je bent en kiezen voor het goede. Je staat dit keer vlot op uit je bed 
en gaat in een sneltreinvaart allerlei ‘goede’ dingen doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor de ander. Je doet dit omdat je er gewoon lol in hebt en dat wel vaker doet. Want waarom 
ook niet. Denk aan: je snel aankleden en je bed recht trekken (vindt je moeder wel fijn), de 
was in de wasmand kieperen en daarna een kopje melk inschenken en beschuit maken voor je 
moeder die nog in bed ligt. Laat de kinderen de activiteit naspelen en extra acties bij  
bedenken. 

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je verder aan de slag met de tijdslijn over het leven van 
Jezus. De kinderen hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in voorgaande  
lessen een start mee hebben gemaakt. Samen wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de 
tijdslijn gepraat over het thema ‘op stand wonen’.

Kern
4. het verhaal (10 min)

De barmhartige Samaritaan is een goed voorbeeld van een man die begreep wat het is om je 
directe naaste lief te hebben. De kerntekst die als uitgangspunt voor vandaag wordt gebruikt 
is Lucas 10: 36-37: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van 
de rovers?’. De wetgeleerde zei: ‘de man die medelijden met hem heeft getoond’.  
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u voortaan net zo’. 

Bereid het verhaal voor aan de hand van de uitwerking en suggesties van bijlage 3 ‘ 
Verhaal bij les 6’. 

5. gespreksvragen (7 min)

Aan de hand van de volgende vragen ga je met de kinderen in gesprek over hoe zij het verhaal 
en het thema opstaan kunnen betrekken op hun eigen leven. Vertaal de vragen voor de  
onderbouw naar hun eigen niveau indien nodig.
- Wat wilde Jezus de wetsdienaar leren met dit verhaal? 
- Wat zou jij doen als jij deze man zou zien liggen aan de kant van de weg? 
-  Wat als je vijand daar ligt? Wat zou je dan doen? Als je de vijand zou helpen, wat voor effect 

zou dit hebben? 
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-  Wie keek er met de ogen van Jezus naar de gewonde man? 
(n.a.v. activiteit 4)

- Wie is een naaste in jouw leven?
- Wie wonen er allemaal bij jou in jouw straat of in jouw buurt?
-  Hoe kan je contact opbouwen met mensen of kinderen uit jouw 

omgeving die een vanuit een andere cultuur of bevolkingsgroep 
komen als jij?

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Het doel van de vervolgactiviteit is om kinderen bewust te maken 
van wat je kan doen/betekenen in je eigen wijk of omgeving. 

Onderbouw
Maak met de kinderen van de onderbouw het spaarpotje en de 
muntjes. Laat ze na de dienst de uitgeknipte muntjes ruilen voor 
echt geld. De opbrengst van het geld gaat naar voedselpakketjes 
voor vluchtelingenkinderen in Irak. Het spaarpotje en de muntjes 
zitten bij het gezinsschriftje van de kalender of kun je downloaden 
op www.40dagenopstaan.nl. De aanwijzingen voor het verwerken 
van de opbrengst staan op het spaarpotje zelf.

Hebben de kinderen niet alle muntjes kunnen ruilen, laat ze de 
muntjes ruilen in eigen familie-/vriendenkring of probeer het de 
week erop nog eens na de kerk. Optie: de bovenbouw zou deze 
activiteit ook goed kunnen doen.

Bovenbouw
Speel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit en/of maak 
er een fi lmpje van. Zie de fi lmsuggestie in de bijlage. Ook deze opdracht is zowel geschikt voor 
bovenbouw als onderbouw.

Meer opties voor activiteiten zijn uitgewerkt in bijlage 4 ‘Verwerkingsactiviteiten les 6’.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

Deze week hebben we nagedacht over opstaan en omzien naar je naaste. Wat heb jij deze les 
vooral geleerd? Laat kinderen zelf beantwoorden wat ze hebben ontdekt. 

8. gebed (3 min)

Dank God dat Hij ons ‘naasten’ heeft gegeven, we zijn niet alleen. Vraag Hem of we naar hen 
mogen omzien, ver weg en dichtbij als een Samaritaan, gewoon zoals we zijn.

–––

overdracht

Vertel de kinderwerker die volgende week aan de beurt is wat jullie vandaag gedaan hebben. 
Wat hebben de kinderen bijvoorbeeld genoemd om te kunnen doen in hun omgeving voor 
anderen. Is er een fi lmpje gemaakt? Kan dat misschien in de kerkdienst een plekje krijgen?

Kan de tijdslijn over het leven van Jezus niet in het lokaal blijven hangen? Zorg er dan voor dat 
de bovenbouwkinderwerkers van volgende week de tijdslijnbenodigdheden in bezit krijgen.
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Refrein:
Al die kleurige gezichten om je heen 

2x

Zoeken naar iemand om te spelen 
en te praten

Al die kleurige gezichten om je heen
Daar zegt Jezus van 
‘dat zijn je naasten’

Misschien ben je wel arm
Of misschien ook wel heel rijk

Zonggebruind of melwit 
voor God maakt het niet uit

Hij die ons gemaakt heeft zegt
Geen ander is als jij

Dus speel maar lekker samen 
Blank en bruin zij aan zij

Refrein:
Al die kleurige gezichten om je heen 

2x

Zoeken naar iemand om te spelen 
en te praten

Al die kleurige gezichten om je heen
Daar zegt Jezus van 
‘dat zijn je naasten’

Uit het buitenland 
of uit een achteraf gehucht

Verhuisd en zelfs geadopteerd
Of stiekempjes gevlucht

Ik wil je leren kennen
Ik wil weten wie je bent

Vreemdeling wordt vriend
Als je de binnenkant kent

Refrein:
Al die kleurige gezichten om je heen 

2x

Zoeken naar iemand om te spelen 
en te praten

Al die kleurige gezichten om je heen
Daar zegt Jezus van  
‘dat zijn je naasten’

LIEDTEKST

AL DIE KLEURIGE GEZICHTEN
Ben Ketting



toelichting op de activiteiten

1. drama: opstaan (OB)

Een drama-stukje over het opstaan ritueel, daarin vandaag het accent op kiezen voor het goede. 
In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat een van jullie opstaat uit 
bed. Vandaag een spel waarin je ‘gewoon’ het goede gaat doen. Je staat dit keer vlot op uit je bed en gaat in een snel-
treinvaart allerlei ‘goede’ dingen doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Je doet dit omdat je er gewoon lol 
in hebt en dat wel vaker doet. Want waarom ook niet. Denk aan: je snel aankleden en je bed recht trekken (vind je moeder 
wel fi jn), de was in de wasmand kieperen en daarna een kopje melk inschenken en beschuit maken voor je moeder die 
nog in bed ligt. Je wilt haar even lekker verwennen. Vervolgens doe je een boodschap voor je vader en vraagt je broer om 
een spelletje te doen. Best leuk allemaal aan het begin van een nieuwe dag. 

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw gaan we vandaag verder met de tijdslijn van Jezus’ leven.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt. 

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 tot 5. 
2.  Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen. 

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4. Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5.  Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen. 

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 

Afbeelding les 6

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 6

BIJLAGE 2



3. uit de hoogte (OB/BB)

Doel: ervaren hoe het is als je niet op gelijke hoogte met elkaar staat.
Zoek een voorwerp of een meubelstuk waar je op kunt staan, bijv. een keukentrap of op een tafel. Laat een kind op de 
tafel staan en een andere kind ernaast op de grond en kijk elkaar aan.

Stel vragen: 
-  Voor degene die beneden staat: Hoe voelt het als er op je neer gekeken wordt?  

Voel je je er gemakkelijk bij? Stoort het je? Wat wil je het liefst gaan doen? 
-  Voor degene die op de tafel staat: Vind je het leuk om op anderen neer te kijken?  

Wat voor gevoel geeft dit jou? Een gevoel van macht, een gevoel van trots of voel je je er juist heel ongemakkelijk bij? 
-  Wanneer in jouw leven heb jij wel eens dat gevoel dat je juist boven of onder iemand staat? Vertel eens? Wat doe je dan? 
-  Maak eventueel gebruik van emoticons of smylies. Laat de kinderen kiezen welke plaatje voor hun van toepassing is als 

ze op de tafel staan en als ze beneden staan. 
-  Laat alle kinderen ervaren wat het is om de ene keer op de tafel en de andere keer ernaast te staan.  

Kies met elkaar één emoticon bij het gevoel dat het best past als je met elkaar op gelijke hoogte bent.

4. kijken met gods ogen (BB)

De kinderen tekenen een hart op een leeg stevig papier (of doe dit zelf voorafgaand aan de les). 
- Zorg voor allerlei kleuren en soorten rood, roze en paars papier. 
- Scheur het gekleurde papier in stukken. 
- Plak deze stukken op het hart. 
- Knip het hart uit en knip in het midden een kijkgat. 
- Kijk door het hart naar de wereld en naar elkaar. Wat zie je? Wat zie je als je met Jezus ogen zou kijken? 

Dit filmpje is een mooi voorbeeld van kijken met Gods ogen: https://youtu.be/OeFLcypu8_U

BIJLAGE 2
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VERHAAL BIJ LES 6

bijbelgedeelte

Het tekstgedeelte van vandaag is Lucas 10:25-37, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De kerntekst is Lucas 10: 
36-37: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’. De wetgeleerde zei: ‘de 
man die medelijden met hem heeft getoond’. Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u voortaan net zo’.

Vandaag de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Niet de priester waarvan men zou verwachten hielp de berooide 
man, niet de Leviet, nee, een doodgewone Samaritaan, een vreemde voor het volk van Israël liet zien hoe het wel moet. 
De Samaritaan bekommert zich om de medemens. Hij behandelt zijn naaste als zichzelf. Hij voelt zich niet beter dan de 
ander, maar doet het goede. 

verhaal in grote lijnen

Toen Jezus op aarde was vertelde Hij veel verhalen. Verhalen die te maken hebben met ons eigen leven. Het verhaal 
van de barmhartige Samaritaan laat zien hoe iets betekenen voor onze naaste soms heel dichtbij kan zijn (letterlijk), 
maar toch misschien lastiger is dan we denken. (bijvoorbeeld wanneer je iemand niet kent, of niet zo aardig vindt)

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Vertel het verhaal uit het perspectief van een toeschouwer die net de gelijkenis heeft gehoord van Jezus. Jezus vertel-
de over de barmhartige Samaritaan. De aanleiding hiervan was de vraag van de wetsdienaar ‘wie is mijn medemens?’.

het verhaal

Zie je die man daar? Die man die houdt erg veel van de regeltjes, hij is een wetsdienaar. 
Alles wat afwijkt van de regels, is in zijn ogen verkeerd. 

Jezus vond hij een gevaar voor zijn reputatie, daarom stelde de wetsdienaar Jezus de volgende vraag in de hoop dat 
Jezus wel iets verkeerd zou zeggen. Hij dacht dat niemand de wet beter zou kennen dan hij. Hij vroeg: Wie is mijn me-
demens? Daarmee bedoelde hij, ‘voor wie moet ik goede dingen doen’. Hij hoopte dat dat misschien alleen het Joodse 
volk was. Maar Jezus antwoordde niet wat de wetsdienaar verwacht had. Jezus kan zo goed antwoorden geven! Hij 
vertelde de wetsdienaar een verhaal, waardoor hij kon leren hoe we van anderen moeten houden. Dat verhaal ging zo…

Er was eens een man op weg van Jeruzalem naar Jericho, maar onderweg werd hij overvallen door rovers. Berooid, 
geslagen met bijna geen kleed meer aan het lijf werd de man halfdood achtergelaten. 
Gelukkig, er kwam een priester aanlopen. Priesters doen altijd goed werken, ze werken in de tempel voor de Here 
God. Je zou verwachten van zo’n man van God dat de gewonde man nu in goede handen was. Niets was minder waar. 
De priester vermeed de gewonde man zoveel mogelijk en liep aan de overkant van de weg. De priester wilde dat nie-
mand zou denken dat ze bij elkaar zouden horen. 

Een nieuwe poging dan voor de arme berooide man: een Leviet kwam langs. Maar ook deze man achtte zichzelf be-
langrijker dan de gewonde man aan de weg. De leviet deed net of hij de gewonde man niet zag, en ging zo snel moge-
lijk verder naar de plek waar hij naartoe op weg was. 

Was er nog hoop voor de gewonde man? jazeker, de hulp kwam uit onverwachte hoek. Een vreemdeling voor het volk 
van Israël, een Samaritaan, kwam langs en zag de man liggen. Zijn hart werd geraakt bij het zien van het lijden van de 
man. Meteen ging hij naar de beroofde man toe, verzorgde zijn wonden en bracht hem op zijn ezel naar de dichtstbij-
zijnde herberg. Hij zorgde voor de man. Helaas moest de Samaritaan de volgende dag weer verder. Tegen de herber-
gier zei hij: ‘zorg goed voor de man. Mocht je meer geld nodig hebben, dan zal ik dat terugbrengen op mijn terugreis.’ 

Jezus was klaar met zijn verhaal, keek de wetsdienaar aan en vroeg: ‘wie is volgens jou de naaste van de man die 
overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De man antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was 
goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’ 
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toevoeging

Dat had je vast niet gedacht. Iemand die werd gezien als boef die nu te hulp kwam! De Joden waren vroeger zelfs vaak 
bang voor de Samaritanen. Ze reden liever helemaal om, door een ander dorp heen, dan op de weg uit te komen waar 
ook de Samaritanen gebruik van maakte. De Joden dachten dus best slecht over Samaritanen. Ze hadden vast al hele-
maal niet verwacht dat een Samaritaan zou helpen.

Wie wonen er allemaal bij jou in jouw straat of in jouw buurt?
Heb je daar veel contact mee? Hoe kan je contact opbouwen met mensen of kinderen uit jouw omgeving die een vanuit 
een andere cultuur of bevolkingsgroep komen als jij?
(zie ook onderdeel 5 van les 6 ‘Gespreksvragen’)



VERWERKINGSACTIVITEITEN LES 6

toelichting op de activiteiten

1. rollenspel (OB/BB)

Speel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit of maak er een filmpje van. 
Bekijk dit filmpje eens https://youtu.be/jfX2uzSkVow (of een van die vele andere die op internet te vinden zijn).

2. muntjes spaaractie (OB/BB)

Maak opstaan meteen concreet door de muntjes uit te knippen, die binnen het gezinsschriftje zitten. Maak met de 
kinderen het spaarpotje en laat ze na de dienst de uitgeknipte muntjes ruilen voor echt geld om te sparen voor Tear’s 
goede doel 2017: Voedselpakketjes voor kinderen in vluchtelingenkampen. Het spaarpotje en de muntjes zitten bij het 
gezinsschriftje van de kalender. Het spaarpotje en de muntjes kans je ook downloaden op www.40dagenopstaan.nl.

3. aan de slag in de buurt (BB)

Zorg voor vuilniszakken, prikkers, schoonmaakmiddelen en ga met de kinderen naar buiten en ruim de straat van de 
kerk op. Denk aan vuil prikken, bankjes schoonmaken, vegen etc. 

Ga met elkaar de uitdaging aan om voortaan de straat van de kerk schoon te houden, als dienst aan de buurt. 

4. bekijk een aflevering van ‘opstaan’ (BB)

Volgen jullie de mini-serie opstaan al? Een 4–delige miniserie, van 15 minuten per aflevering, waarin 4 tieners op zoek 
gaan naar een vermiste Syrische vluchteling. Bij de afleveringen zijn vlogs gemaakt die je kunt bekijken om de afleve-
ring na te bespreken en toepasbaar te maken op eigen leven.

Je kunt de afleveringen downloaden bij het tienermateriaal op www.40dagenopstaan.nl.

BIJLAGE 4 
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Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  De kinderen weten wat er bedoeld wordt met ‘vallen’ (het lukt niet en alles zit tegen)
• De kinderen herkennen het ‘vallen’ in de wereld en in hun eigen leven. 
• De kinderen weten dat ze bij vallen om weer op mogen staan. Jezus is erbij en helpt!

opbouw lesprogramma 

 

inleiding les 7 voor de kinderwerker 

De vorige lessen gingen allemaal over ‘opstaan’. Hoe jij dat kunt doen, wat je aan talenten 
hebt enzovoort. Maar ondanks dat we het soms zo hard proberen, vallen we soms toch. Iets 
dat niet lukt, je hebt pijn of alles zit tegen….het vraagt moed en kracht om dan weer op te 
staan. Opstaan samen met Jezus betekent dat wanneer je valt, je mag leren van je fouten en 
je met Zijn kracht weer verder mag gaan. Hij is erbij!

Jezus maakt ‘het vallen’ ook mee bij zijn discipelen, bijvoorbeeld het moment dat hij bidt in 
Gethsemane en zijn vrienden niet wakker kunnen blijven. Hij had zo graag gewild dat ze met 
hem mee zouden bidden en er voor hem zouden zijn, maar het lukt de discipelen niet om te 
vechten tegen de slaap. 

Het verhaal van vandaag komt uit het bijbelgedeelte van Mattheus 26: 36-46, waarin Jezus bidt 
in Gethsemane. 

benodigdheden 

- De sheets met het 40dagen lesmateriaal les 7
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Touw of waslijn (les 1)
- Envelop met tijdslijnafbeelding les 7 (BB)
- Bijbel

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

 les 7
MET VALLEN EN OPSTAANzondag 9 april 2017
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Opening
1. gebed (5 min) 

Begin samen met de kinderen met gebed. Wil een van de kinderen een keer bidden? Verzamel 
eerst gebedspunten, zodat het kind weet waar het voor kan bidden. Sluit af door God te dan-
ken dat Hij in jullie midden is. 

Laat één van de kinderen met het 40-dagen spaarpotje het collectegeld ophalen. Heb je het 
spaarpotje nog niet? Je kunt hem downloaden via 40dagenopstaan.nl.

2. lied (5 min)

Zing het lied ‘Lef!’ van Oke4Kids. Beluister het lied via deze link: https://www.youtube.com/
watch?v=xf4G_V4nibs 
De songtekst is uitgewerkt in bijlage 1.

3. rode draad activiteit (8 min)

Om het thema goed in te leiden wordt er elke week een opdracht gedaan om de kinderen be-
kend te maken met het thema van deze week, deze opdracht noemen we de ‘rode draad acti-
viteit’. Voor de onderbouw is dat elke week een dramastukje en voor de bovenbouw het maken 
van een tijdslijn. Bekijk bijlage 2: ‘rode draad activiteiten les 5’ voor een uitgebreide uitleg bij 
deze activiteit.

Onderbouw
In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat 
één van jullie opstaat uit bed. Vandaag een spel waarin het gaat over vallen en weer opstaan. 
Vandaag stap je voorzichtig uit je bed, je arm in het verband. Je vertelt de kinderen wat er gis-
teren gebeurde: terwijl je je omdraaide viel je uit je bed. Je kermde het uit van de pijn. … Hoe 
moet dat nu? Opstaan en actief aan de slag gaan is er vandaag niet bij.

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw ga je verder aan de  
slag met de tijdslijn over het leven van Jezus. De kinderen 
hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in 
voorgaande lessen een start mee hebben gemaakt. Samen 
wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de tijdslijn gepraat 
over het thema ‘met vallen en opstaan’.

In bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 7’ worden uitwerking 
of extra opties voor deze activiteit gegeven.

Kern
4. het verhaal (10 min)

Voor de uitwerking van het verhaal en suggesties bij het verhaal, zie bijlage 3 ‘Verhaal les 7’. 

5. gespreksvragen (7 min)

Ga met de kinderen in gesprek over hoe zij het verhaal en het thema opstaan kunnen  
betrekken op hun eigen leven. Vertaal de vragen voor de onderbouw naar hun eigen niveau 
indien nodig. 

Tip: Behandel de vragen in kleine groepjes, wanneer er genoeg kinderwerkers zijn of  
door een gespreksleider in het groepje aan te stellen.
-  Hoe zal Jezus zich hebben gevoeld doordat zijn vrienden in slaap vielen?  

Kies en beschrijf een aantal emoties
-  Jezus weet wat er allemaal staat te gebeuren. Hij wil het niet, maar gaat toch door.  

Hoe doet Hij dat?
- Wat leer jij uit dit verhaal?
- Hoe gaat het over ‘vallen en opstaan’ in dit verhaal? 
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-  Jezus voelde zich alleen, de discipelen bleven niet wakker.  
Ken jij dat gevoel van Jezus? Kun je er iets over vertellen?

-  Ben je wel eens in een situatie geweest, waarin je graag iets wilde (bereiken),  
maar dat dit niet lukt.

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Na vallen komt opstaan, wat heb je daarvoor nodig? Het doel van de vervolgactiviteit is 
om kinderen bewust te maken dat niet alles in 1 keer goed gaat en dat leven met Jezus 
ook betekent dat dingen wel eens mislukken. 

Onderbouw
Voer het spel ‘levende knoop’ uit. Maak met de onderbouw een levende knoop en  
probeer deze er samen weer uit te halen. 
• Ga in een kring staan met ongeveer 6 kinderen. 
•  Geef niet je buurman, maar iemand anders uit de kring een hand, kies twee verschillende 

mensen. 
•  Er ontstaat een grote warboel van kinderen. Houdt de handen goed vast en val samen op de 

grond. 
•  Ga nu opstaan en probeer de kluwe uit elkaar te halen, kruip over en onder de handen door. 
•  Bespreek na afloop met elkaar: wat is er nodig om uit de knoop te komen? 

Bovenbouw
De bovenbouw speelt ‘slappe pop’.

• De kinderen vormen een kleine, dichte kring van ongeveer 7 kinderen.
• Eén kind staat in het midden en doet de ogen dicht. 
• Dit kind valt naar voren en wordt door de kinderen in de kring opgevangen. 
•  Het kind probeert een slappe pop te zijn en valt zo alle kanten op. Vertrouwen is hierbij erg 

belangrijk!

In bijlage 4 zijn meer opties voor de verwerkingsactiviteit uitgewerkt.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

Deze les hebben we nagedacht over vallen en opstaan. Wat heb jij deze les vooral geleerd? 
Laat kinderen zelf beantwoorden wat ze hebben ontdekt. 

8. gebed (3 min)

Dank God dat Hij er altijd bij is als we gevallen zijn en dat hij ons kracht geeft om weer op te 
staan.

–––

overdracht

Vertel de kinderwerker die volgende week aan de beurt is wat jullie vandaag gedaan hebben. 

Kan de tijdslijn over het leven van Jezus niet in het lokaal blijven hangen? Zorg er dan voor dat 
de bovenbouwkinderwerkers van volgende week de tijdslijnbenodigdheden in bezit krijgen.
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Ik ben een durfal
een echte waaghals
ik ben heel dapper

ontzettend flink
ik ben een bikkel
een echte kanjer
ik ben een topper
een stoere bink

Ik ben heel erg bang voor spinnen
en ik durf niet in een achtbaan

ik blijf liever altijd binnen
ik geef toe, ja ik beken

ik ben eigenlijk een bangerd
echt een schijtluis en een angsthaas

maar ik durf gewoon te zijn
zoals ik ben

Ik ben een durfal…..

Ik durf ook niet van de glijbaan
en niet in een boom te klimmen
‘k zal voor iedereen opzij gaan

ik geef toe, ja ik beken
ik ben eigenlijk een lafaard

echt een watje en een doetje
maar ik durf gewoon te zijn

zoals ik ben

Zijn we lekker aan het spelen 
wordt ik weer es uitgelachen

ach dat kan me niks meer schelen
want ik weet en ik besef

dat als ik geen dingen doe
omdat een ander dat zo stoer vindt

maar gewoon mezelf blijf
als ik gewoon mezelf blijf
als ik gewoon mezelf blijf

dan heb ik lef 

LIEDTEKST

LEF
Oké4Kids



toelichting op de activiteiten

1. drama: opstaan (OB)

In de onderbouw starten we weer met een toneelstukje over opstaan. Speel nog een keer dat een van jullie opstaan uit 
bed. Vandaag een spel waarin het gaat over vallen en weer opstaan. Vandaag stap je voorzichtig uit je bed, je arm in het 
verband. Je vertelt de kinderen wat er gisteren gebeurde: terwijl je je omdraaide viel je uit je bed. Je kermde het uit van 
de pijn. Je moeder kwam er aan, maar je was ontroostbaar. Ze vertrouwde het niet helemaal, je arm stond zo raar scheef. 
Jullie gingen met de auto naar de eerste hulp en daar bleek je arm gebroken. Daarom nu het verband/gips. Maar ja wat 
nu? Je bent gevallen en kan nu niet verder. Hoe moet je je aankleden? Hoe je boterham smeren? En tja… als je nu naar 
de wc moet? Je noemt allerlei problemen en benoemt dat je niet weet hoe je verder moet. Opstaan is er vandaag niet bij.

2. tijdslijn ‘Het leven van Jezus’ (BB)

Met de bovenbouw gaan we vandaag verder met de tijdslijn van Jezus’ leven.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt. 

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 tot 6. 
2. Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen. 

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4. Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen. 

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 

Afbeelding les 7

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 7

BIJLAGE 2



3. niet vallen hoor! (OB)

-  Zoek een stevige balk op waarop je kunt lopen en leg deze een stuk van de grond af door de uiteinden op stevige  
blokken te zetten. 

- Leg aan beide kanten van de balk eventueel zachte kussens neer. 
- Laat ieder kind er één voor één overheen lopen. 
- Als er een kind valt roep je ‘aaah gevallen… en weer opstaan!’ Laat de kinderen dat eventueel meezeggen.

Stel vragen: 
-  Voor degene die beneden staat: Hoe voelt het als er op je neer gekeken wordt?  

Voel je je er gemakkelijk bij? Stoort het je? Wat wil je het liefst gaan doen? 
-  Voor degene die op de tafel staat: Vind je het leuk om op anderen neer te kijken?  

Wat voor gevoel geeft dit jou? Een gevoel van macht, een gevoel van trots of voel je je er juist heel ongemakkelijk bij? 
-  Wanneer in jouw leven heb jij wel eens dat gevoel dat je juist boven of onder iemand staat? Vertel eens? Wat doe je dan? 
-  Maak eventueel gebruik van emoticons of smylies. Laat de kinderen kiezen welke plaatje voor hun van toepassing is als 

ze op de tafel staan en als ze beneden staan. 
-  Laat alle kinderen ervaren wat het is om de ene keer op de tafel en de andere keer ernaast te staan.  

Kies met elkaar één emoticon bij het gevoel dat het best past als je met elkaar op gelijke hoogte bent.

4. in de put zitten (OB/BB)

Help, je zit er helemaal doorheen, je zit (letterlijk) in de put! Hoe kom je eruit? Verzin met elkaar ideeën om  
uit de put te komen. Voer het praktisch uit. Of ga tekenen! Geef ieder kind een blanco vel met een put daarop.  
Laat de kinderen tekenen wat zij zullen doen om uit de put te komen. 

5. woordweb vallen en opstaan (OB/BB)

Doe deze opdracht in kleine groepjes. 
- Iedere groep zit aan tafel en heeft een flap in het midden. 
-  Ze maken een woordweb met als thema vallen en opstaan. Waar denk je aan bij die woorden? Schrijf eens voorbeelden 

op? Zijn er voorbeelden uit je eigen leven? Welk gevoel hoort erbij? Wat heb jij nodig om op te staan? Enz. enz. 
-  Aan elkaar leggen de kinderen uit wat ze hebben opgeschreven.

6. spel: vallen of opstaan? (OB/BB)

-  Bedenk vooraf woorden die passen bij vallen en bij opstaan.  
Vallen: tegenslag, niet leuk, au, waar is God, ik wordt er moe van etc. 
Opstaan: een nieuw begin, elkaar helpen, moedig, iedere dag, licht etc.

- Verdeel de ruimte in twee vakken, een ‘vallen’-vak en een ‘opstaan’-vak. 
- Noem een woord, de kinderen gaan in het vak staan waar zij denken dat het woord bij hoort. Is er verwarring? 
- Vraag de kinderen om de reden van hun keuze.

BIJLAGE 2
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VERHAAL BIJ LES 7

bijbelgedeelte

Mattheus 26: 36-46: Jezus bidt in Gethsemane.

Kerntekst: Mattheus 26: 39 
Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan! (NBV)

verhaal in grote lijnen

Jezus had groot vertrouwen in zijn discipelen. 
De avond was gekomen dat Jezus wist dat hij zou sterven. Deze avond was heel spannend voor Jezus, daarom vroeg 
Jezus aan zijn discipelen of zij hem wilden steunen door deze nacht wakker te blijven samen met hem en voor hem te 
bidden.

Soms lijkt een opdracht helemaal niet ingewikkeld, maar stellen we onszelf, vrienden of God toch teleur, doordat iets 
niet lukt zoals we gehoopt hadden.

vertelvorm: kinderen spelen na

Laat de kinderen allemaal discipel spelen. Zij beelden de houding en reactie van een discipel uit tijdens de vertelling. 
Je kan de vertelling nog interactiever maken, door ook daadwerkelijk door de ruimte te lopen en de ruimte denkbeel-
dig tot ‘tuin’ te maken. Na elke regel dat er een actie van de ‘discipelen wordt gevraagd, is er een regel open gelaten in 
onderstaande uitwerking.

het verhaal

Het was avond en Jezus ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg, ook wel Gethsemane genoemd. 
Zijn leerlingen volgden hem. Jezus zei: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Bid dat jullie niet in beproeving 
komen’, zei Jezus.

Jezus had namelijk hun steun zo hard nodig. Nog even en het uur zou komen van lijden, pijn en sterven. 
Jezus liep een eind bij hen weg en nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. 

Hij voelde zich onrustig en angstig worden. Jezus zei: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. 
De discipelen knielden op de berg en begonnen te bidden, maar dit duurde maar kort. Ze waren zo moe dat ze in slaap 
vielen.

Jezus liep een eindje verder. Ook hij knielde neer om te bidden en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht 
gaan. ‘Abba Vader, voor U is alles mogelijk. Als het mogelijk is, als U het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar 
laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Jezus 
werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Hij was zo bang, dat Hij grote druppels zweette als druppels 
bloed op de grond. Uiteindelijk stond Jezus op en liep naar zijn discipelen. Hij zag dat zij van verdriet in slaap waren 
gevallen. Jezus maakte de discipelen wakker.
(verteller maakt kinderen wakker)

Hij zei: ‘Waarom slapen jullie? Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker, sta op en bid dat jullie niet 
in beproeving komen!’. De discipelen probeerden nu staand te bidden. 

Maar opnieuw waren ze veel en veel te moe en hielden ze het niet vol, ze vielen weer in slaap.

Voor de tweede keer was Jezus van hen weggelopen en bad opnieuw: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze bekeer 
aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.’ 
Toen Jezus terugkwam, zag hij dat zijn discipelen alweer in slaap waren gevallen. 
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Jezus liet hen achter en bad voor de derde maal dezelfde woorden. 
Na dit laatste gebed maakte Hij zijn leerlingen wakker en zei: Sta op, degene die mij gaat verraden is vlakbij. 

Het moment dat de Mensenzoon gevangen genomen wordt door de zondaars komt eraan.’
(vraag alle kinderen weer te gaan zitten) 
 
toevoeging

Wat een teleurstelling zal dat geweest zijn voor Jezus, dat het zijn eigen vrienden niet eens lukte om hem te steunen in 
het moeilijkste moment van zijn leven.



VERWERKINGSACTIVITEITEN LES 7

toelichting op de activiteiten

1. een levende knoop (OB)

-  Ga in een kring staan met ongeveer 6 kinderen. Geef niet je buurman, maar iemand anders uit de kring een hand, 
kies twee verschillende mensen. 

-  Er ontstaat een grote warboel van kinderen. Houdt de handen goed vast en val samen op de grond.
- Ga nu opstaan en probeer de kluw uit elkaar te halen, kruip over en onder de handen door.
- Bespreek na afloop met elkaar: wat is er nodig om uit de knoop te komen? 

2. creatief gebed (OB/BB)

-  Bedenk met elkaar een situatie die lastig en moeilijk is in je eigen leven of een situatie van onrecht in de wereld 
(maak eventueel gebruik van suggesties, foto’s uit de andere lessen). We gaan hier voor bidden met elkaar en doen 
dat als volgt: 
• schrijf/teken je gebedspunt op een kaartje en hang dit in de gebedsboom (tak meenemen) 
• schrijf/teken je gebedspunt op een blaadje en vouw er een vliegtuigje van. Gooi het vliegtuigje door het raam.  
Je weet niet precies waar het uitkomt. Zo is het ook met je gebed: God hoort het en is erbij, maar je weet niet hoe  
het zal aflopen.

- Sluit af, door te bidden met elkaar. Als je valt, weet je dat God erbij is en je weer mag opstaan.

3. slappe pop (BB)

- De kinderen vormen een kleine, dichte kring van ongeveer 7 kinderen. 
- Eén kind staat in het midden en doet de ogen dicht. 
- Dit kind valt naar voren en wordt door de kinderen in de kring opgevangen. 
- Het kind probeert een slappe pop te zijn en valt zo alle kanten op. Vertrouwen is hierbij erg belangrijk! 

4. bekijk aflevering 4 van de mini-serie ‘opstaan’.

Bekijk aflevering 4 van de mini-serie ‘Opstaan’. Een mini-serie ontwikkelt door Tear, over 4 tieners die op zoek 
gaan naar een vermist Syrische vluchteling. Je kunt aflevering 4 bekijken onder het tabje tienermateriaal op 
www.40dagenopstaan.nl. Bespreek daarna samen de bijbehorende vlogs.

BIJLAGE 4
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Vo$ bereiding
doelen van de les 

•  Kinderen leren de betekenis van Pasen: Jezus is opgestaan en daarom mogen 
we feest vieren.

•  Kinderen leren dat de opstanding van Jezus nog steeds van kracht is (Jezus is 
nog steeds levend)

•  Kinderen leren dat opstaan extra waarde krijgt, doordat zij kunnen ‘opstaan’ 
door/in de kracht van Jezus

opbouw lesprogramma 

 

inleiding les 8 voor de kinderwerker 

We zijn toe gekomen aan de laatste les van dit kindermateriaal. Wat hebben we veel 
geleerd over opstaan en over het leven van Jezus! We begonnen met de aankondiging van 
de opstanding van Jezus en vandaag eindigen we met het opstandingsfeest. 

In alle lessen hebben we geleerd dat we kunnen opstaan, maar dat dat niet altijd zomaar 
vanzelf gaat. Om op te staan hebben we moed en kracht nodig en we hebben gezien dat vallen 
en opstaan bij elkaar horen. 

Vandaag is het Pasen en daarom vieren we met de kinderen ook letterlijk feest vanwege 
het gedenken van de opstanding van Jezus. In zijn dood stond hij op tegen zonden, ziekten, 
ongerechtigheid, duisternis en dood. Hij overwon en stond op! Hij leeft en wij mogen leven 
met dezelfde kracht als die Jezus op deed staan. Waar we komen mogen we opstaan, 
anderen helpen, recht brengen en vrede brengen. 

Het bijbelgedeelte wat vandaag wordt behandeld is Lucas 24:1-8, met de kerntekst Lucas 
24:6: ‘Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood’.

Gedeelte Activiteit 60 minuten

Opening

Gebed 5 minuten

Lied 5 minuten

Rode draad activiteit 8 minuten

Kern

Het verhaal 10 minuten

Gespreksvragen 7 minuten

Verwerkingsactiviteit 17 minuten

Afronding

Refl ectie 5 minuten

Gebed 3 minuten

 les8  STA OP EN HANDELzondag 16 april 2017 (1e paasdag)
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benodigdheden 

- De sheets met het 40dagen lesmateriaal les 8
- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)
- Touw of waslijn (les 1)
- Envelop met tijdslijnafbeelding les 8 (BB)
- Bijbel
- Versierspullen: slingers, punaises, plakband, ballonnen (OB)
- Muziekinstrumentjes (OB)
- M&M’s of smarties
- Gekleurde vellen A-4 (zie kleuren in bijlage 3)
- Knijpers

Opening
1. gebed (5 min) 

Begin de ochtend met gebed. Dank ervoor dat het vandaag Pasen is en dat we feest mogen 
vieren. Dank Jezus dat hij voor ons is opgestaan, dat hij de dood heeft overwonnen. Vraag 
Jezus ons te helpen om ook ‘op te staan’ en anderen te helpen. 

Laat één van de kinderen met het 40-dagen spaarpotje het collectegeld ophalen. Ben je niet 
in bezit van het spaarpotje? Op www.40dagenopstaan.nl kan je hem downloaden. Leuk om 
de kinderen te vertellen hoeveel geld zij de afgelopen 8 weken bij elkaar hebben gespaard. 
Ook leuk dit te delen tijdens de kerkdienst. Voor 50 euro kan Tear 36 kinderen in het 
vluchtelingenkamp in Noord-Irak een maand lang te eten geven. Op het spaarpotje staat het 
rekeningnummer waar het geld naar kan worden overgemaakt. 

2. lied (5 min)

Een vrolijk lied om deze 40dagenperiode mee af te sluiten. Zing samen ‘Wij vieren feest’. Be-
luister het lied via deze link https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI, de tekst is uit-
gewerkt in bijlage 1.

Dit leuke lied willen we je niet onthouden: Crazy feesie, Make some noise kids 3 
http://www.gospel.nl/make-some-noise-kids-3.html (voorbeeld track). Ook een vrolijke optie 
om jullie dag mee te starten.

3. rode draad activiteit (8 min)

Elke week hebben we het thema ingeleid aan de hand van de rode draad activiteit. 
Vandaag doen we deze activiteit voor de laatste keer. Je vindt de uitwerking van de activiteiten 
en eventuele extra opties voor de activiteit in bijlage 2 ‘Rode draad activiteiten les 8’.

Onderbouw
De onderbouw doet een drama-stukje over het opstaan ritueel, daarin het accent op feest, 
omdat we vieren dat Jezus is opgestaan! Zorg voor slingers, toeters en/of muziekinstrument-
jes. Speel nog een keer het spel van ‘opstaan’, gapen, uitrekken. Maar vandaag is er iets heel 
speciaals: het is feest. Laat kinderen muziek maken, hang slingers op, zorg voor ballonnen en 
speel daarbij nog een keer het lied van deze week af.

Bovenbouw
Met de kinderen van de bovenbouw maak je vandaag de tijdslijn af over het leven van Jezus. 
De kinderen hangen het verhaal van vandaag aan de tijdslijn waar ze in voorgaande lessen aan 
hebben gewerkt. Samen wordt er n.a.v. de nieuwe afbeelding op de tijdslijn gepraat over het 
thema ‘Hij is opgestaan’.

Uitwerking en suggesties voor de rode draad activiteit tref je in bijlage 2.

- Afspeelmogelijkheid voor het lied (speakertjes, iphone, muziekinstallatie o.d.)

- Versierspullen: slingers, punaises, plakband, ballonnen (OB)
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Kern
4. het verhaal (10 min)

Er is behoorlijk wat kracht voor nodig om sterker te zijn dan de dood. Kan je het je 
voorstellen? Hoe sterk moet je dan zijn? Jezus was sterker, dan de dood, en daarmee sterker 
dan alles in de hele wereld. Wanneer wij kiezen Jezus te volgen, mogen we deze zelfde kracht 
ook ontvangen en inzetten om zijn werk/recht te doen. 
Voor de uitwerking en suggesties van het verhaal zie bijlage 3 ‘Verhaal les 8’.

5. gespreksvragen (7 min)

Praat met de kinderen na over het verhaal en gebruik daarbij onderstaande vragen.  
Om het persoonlijker te maken kan je de kinderen verdelen in groepjes wanneer er genoeg 
kinderwerkers zijn. Vertaal de vragen voor de onderbouw naar hun eigen niveau.
-  Op heel veel plaatsen vieren mensen vandaag het feest van de opstanding van Jezus. Toch 

zijn er heel veel plaatsen in de wereld waar mensen geen feest (kunnen) vieren, op welke 
plekken is het moeilijk om paasfeest te vieren? Waarom is paasfeest vieren daar moeilijk?

-  Op welke manier zouden wij iets kunnen betekenen voor mensen die leven in moeilijke  
omstandigheden?

-  Jezus zegt dat de kracht waar mee hij de dood overwonnen heeft ook in ons is.  
Wat betekent dat? Hoe zouden we dat kunnen merken in ons dagelijks leven?

-  Welke dingen kunnen we doen (op gebied van recht brengen) die we zonder Jezus  
niet zouden kunnen?

-  Er zijn ook plekken vandaag de dag waar ‘Jezus opstaat’. Welke situaties kunnen we  
vieren waarin we juist de overwinning van Jezus zien?

6. verwerkingsactiviteit (17 min) 

Er is vandaag veel te kiezen. Maak het feestelijk, sluit met elkaar af in de dienst en bedenk 
hoe jullie ook na vandaag kunnen blijven ‘opstaan’. Maak zelf een keuze uit de activiteiten.  
Je vindt de uitwerking van de activiteiten in de bijlage ‘Verwerkingsactiviteiten’.

Onderbouw
Vier met de onderbouw ‘Feest’!
Deze les is natuurlijk bij uitstek geschikt om feest te vieren. Maak er dan ook een mooi feest 
van door samen in de dienst het project af te sluiten. Maak versieringen, instrumenten (bijv. 
wc rolletje gevuld met rijst, stok met belletjes) kronen, etc. Maak iets lekkers met elkaar dat 
je straks aan het eind van de dienst kunt uitdelen aan de kerk en/of oefen eventueel samen de 
dans bij het lied Crazy Feesie en doe de dans voor in de kerk aan het eind van de dienst.

Bovenbouw
Met de bovenbouw voer je uit “Hoe blijven we opstaan’. 
Laat de kinderen een agenda maken (een individuele of een groepsagenda) en bedenk de ac-
tiviteiten die je echt zou kunnen doen dit jaar met elkaar. Schrijf de activiteiten in de agenda, 
maar bedenk ook met elkaar wat er voor nodig is om deze activiteiten uit te voeren.

Afronding
7. reflectie op wat is gedaan (5 min)

We hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema ‘Opstaan’. Jezus stond op voor ons. 
Mensen in de bijbel stonden op voor anderen. Wij hebben ook geleerd om op te staan. Waar 
sta jij voor op? Wat ga de komende tijd doen om te laten zien dat je ook opstaat? Schrijf eens 
op een briefje en stop het goed weg maar niet zo dat je het niet meer terug kunt vinden. Pak 
het briefje over een tijdje er nog eens weer bij en kijk of je dat wat je hebt opgeschreven ook 
hebt gedaan. Of dat je er nog aan moet beginnen…..opstaan! 

8. gebed (3 min)

Dank God voor deze feestelijke dag waarop Hij is opgestaan! Dank Hem dat Hij dat voor ons 
deed, zodat ook wij kunnen ‘opstaan’.
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Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.

Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!

LIEDTEKST

WIJ VIEREN FEEST



toelichting op de activiteiten

1. drama: opstaan (OB)

Zorg voor slingers, toeters , muziekinstrumentjes. Speel nog een keer het spel van ‘opstaan’, gapen, uitrekken. 
Maar vandaag is er iets heel speciaals: het is feest. Laat kinderen muziek maken, hang slingers op, zorg voor ballonnen 
en zing het lied ‘Hij leeft’. 

2. tijdslijn: het leven van jezus (BB) 

Met de bovenbouw maken we vandaag de tijdslijn van Jezus’ leven af.
Zorg dat je vooraf een envelop klaar maakt met daarin de afbeelding van deze week. 
Zie hieronder de afbeelding die hoort bij deze week. Download de afbeelding op www.40dagenopstaan.nl.
1.  Controleer ter voorbereiding of de tijdslijn van voorgaande les nog in het lokaal hangt. 

Zo niet, hang deze dan opnieuw op met daaraan de afbeeldingen horende bij les 1 tot 7. 
2. Haal de envelop van deze week tevoorschijn. 
3.  Vraag twee kinderen naar voren om de envelop te openen en het kaartje eruit te halen. 

Uiteraard mag daarbij best op de tafels geroffeld worden. 
4.  Vraag de kinderen aan de andere kinderen uit te leggen wat er op de afbeelding te zien is. 
5. Bepaal met de groep waar de afbeelding thuis hoort op de tijdslijn. 
6.  Vraag één van de kinderen de afbeelding op de juiste plek op te hangen. 

Help de kinderen wanneer nodig de afbeelding op de juiste plek te krijgen. 

Vandaag is de laatste les van de 40-dagentijd. We kijken nog een keer naar de tijdlijn van het leven van Jezus. Vandaag is 
het thema ‘Hij is opgestaan’. Ga nog een keer langs alle personages en vertel of laat de kinderen vertellen waar die persoon 
voor is opgestaan en wat hij/zij voor iemand anders heeft gedaan. 

De afgelopen tijd hebben we gehoord dat mensen uit de Bijbel zijn opgestaan voor Jezus. Zo was er de vrouw die Jezus 
zalfde met kostbare olie. Ze had passie voor Jezus en stond voor Hem op en gaf alles wat ze had, het fl esje olie kostte een 
vermogen. Neem Zacheüs, hij gaf de mensen het geld terug dat hij op oneerlijke manier had gekregen. En dan was er nog 
een Samaritaan die opstond voor een man die berooid en halfdood langs de kant van de weg lag. Een priester en een Leviet 
liepen aan de man voorbij en lieten hem aan zijn lot over. De Samaritaan stond op en zorgde dat de gewonde man goed werd 
verzorgd. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘doe dan voortaan net als de Samaritaan’.

  Afbeelding les 8

RODE DRAAD ACTIVITEITEN LES 8

BIJLAGE 2

  Afbeelding les 8



3. feest! (OB/BB)

Vier een feest met elkaar. Zorg voor iets lekkers, taart, lekker drinken, paasbrood, paasontbijt,  
chocolade eitjes of gekookte eitjes. Zorg voor een feestelijk gedekte tafel en geniet er met elkaar van. 

Ga aan tafel met elkaar in gesprek a.d.h.v. de volgende vragen:
- Je hebt vast wel vaker een feestje gevierd. 
- Welk feest? 
- Wat gebeurt er op jouw feestje? 
- Hoe voel je je op een feestje? 
- Hoe kan je zien dat er een feestje is? 
- Welk feest vieren we vandaag? 
- Waarom is het vandaag feest? 

BIJLAGE 2
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VERHAAL BIJ LES 8

bijbelgedeelte

De tekst die we behandelen is Lucas 24:1-8, waarin Jezus opstaat uit de dood.
De kerntekst is Lucas 24:6: ‘Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood’.

verhaal in grote lijnen

Het is vandaag ook een heel bijzondere dag. Het is feest vandaag. Er is iets heel bijzonders gebeurd. Weet je nog dat  
ze Jezus in een graf hebben gelegd nadat hij aan het kruis was gestorven? De vrienden van Jezus waren heel erg  
verdrietig. Ze hadden gedacht dat hij koning en zou worden en nu eindigt zijn leven in een graf. Geen koning meer. 
Einde van alle mooie dromen. Gelukkig is dat toch niet het einde. God had een heel ander plan! Met deze koning  
redde hij de hele wereld.

vertelvorm: vanuit ander perspectief

Vertel het verhaal uit het perspectief van een toeschouwer die net de gelijkenis heeft gehoord van Jezus. Jezus vertel-
de over de barmhartige Samaritaan. De aanleiding hiervan was de vraag van de wetsdienaar ‘wie is mijn medemens?’.

het verhaal

Blauw
Het is zondagmorgen heel vroeg en nog donker als de vrouwen die heel veel van Jezus houden naar het graf gaan. Ze 
zijn heel verdrietig. Het leven lijkt wel één heel donkere nacht. 

Groen
Het is stil in de hof van Gethsemane. De tuin ligt er verlaten bij.

Bruin 
De liefste vriend die ze hadden, Jezus, is er niet meer. Hij is dood! De vrouwen hebben veel verdriet en huilen. Ze gaan 
toch naar het graf omdat ze graag heel dicht bij hem willen zijn. 

Oranje
Maar wat is dat? Ze kunnen hun ogen niet geloven en wrijven er nog eens stevig in. Waar is de steen die voor het graf 
lag om de ingang af te sluiten? Waar is de steen….? Ze kunnen zo het graf inlopen, het is open. De steen is weggerold.

Paars
Het graf is leeg. Jezus lichaam is er niet meer. Het lichaam van Jezus is vast gestolen. 

Geel
Maar dan opeens…er is heel veel licht, het donker is helemaal weg. Er staan twee engelen in stralende kleren. De 
vrouwen worden er bang van. Ze durven niet naar de engelen te kijken. Ze zeggen: ‘waarom zoeken jullie een levende 
man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood’. Horen ze het goed? Over wie spreken die engelen? 
Toch niet over Jezus? Hij is dood. Maar wacht…de engelen zeggen dat Jezus hier niet is. Ze zeggen dat hij is opge-
staan. Opgestaan? Maar dan leeft hij! Jezus leeft!

Rood
De engelen zeggen nog iets: ‘weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? Hij zie: “Ik, de Mensenzoon, zal door 
slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik 
opstaan uit de dood.” 

Roze
Ineens herinneren de vrouwen zich de woorden van Jezus weer. Ineens worden ze heel erg blij! Jezus leeft, hij is niet 
meer dood, hij is opgestaan. Ze kunnen het haast niet geloven. Weg is het verdriet, de donkere nacht. Het is tijd voor 
feest. Iedereen moet het horen: Jezus is opgestaan. 
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toepassing

Jezus ging in onze plaats aan het kruis, daarmee rekende hij af met alle verkeerde dingen van alle mensen, met alle 
ongerechtigheid en zonden. Hij is ‘opgestaan’ voor ons, om ons te redden. Dat kostte hem heel veel, zelfs zijn leven. 
God heeft ons genade gegeven. 
Nu vraagt hij van ons hetzelfde te doen. Nee, niet meer te sterven aan een kruis, maar wel om ons leven te geven 
aan hem, en hem te volgen. Dat betekent dat we zelf niet meer ‘de baas’ zijn, maar dat de dingen die voor Jezus het 
belangrijkst zijn, voor ons ook het belangrijkst worden. 

Dat betekent dat wij ook moeten opstaan. Wij mogen vertellen aan iedereen dat hij is opgestaan dat hij leeft en dat hij 
voor ons wil zorgen. Doordat we Jezus willen volgen heeft Jezus beloofd dat dezelfde kracht die in hem is, nu ook in 
ons is. En die kracht was sterker dan de dood. 

Wat kunnen we doen wanneer we enorm sterk zijn? Of wanneer we heeeel erg moedig zijn?

Tip: In de Samenleesbijbel staat bij dit bijbelgedeelte informatie die goed te gebruiken is bij dit verhaal. Maak een foto 
van het graf en projecteer deze, zodat de kinderen zich een voorstelling kunnen maken van het graf en hoe Maria hier 
in kon lopen.
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toelichting op de activiteiten

1. feest met de hele gemeente (OB/BB)

Deze les is natuurlijk bij uitstek geschikt om feest te vieren. Maak er dan ook een mooi feest van door samen in de 
dienst het project af te sluiten. Maak versieringen, instrumenten (bijv. wc rolletje gevuld met rijst, stok met belletjes) 
kronen, etc. Maak iets lekkers met elkaar dat je straks aan het eind van de dienst kunt uitdelen aan de kerk.  
Bijv. cupcakes, beschuitjes, geschilderde eitjes etc. Kom met alle kinderen in een feestelijke rij de kerkzaal binnen. 
Laten de volwassenen aansluiten en meedoen. Speel een mooi paasfeestlied om op te dansen. Oefen eventueel 
samen de dans in bij het lied Crazy Feesie en doe de dans voor in de kerk. Iemand kan dan nog in het kindermoment 
iets vertellen over het project dat de afgelopen periode is gedaan. 

2. wij zijn opgestaan! (OB/BB)

Een terugblik op de voorgaande lessen die laten zien hoe de kinderen zijn ‘opgestaan’:
In de afgelopen periode zijn er misschien initiatieven tegen onrecht (groot en kleine) ondernomen. Deze kunnen  
vandaag besproken worden. Misschien is er een filmpje gemaakt naar het voorstel van les 1. Die kan geprojecteerd 
kunnen worden. Dat kan ook aan het eind van de kerkdienst kunnen gebeuren in de kerk. Of andere acties die  
ondernomen zijn kunnen gepresenteerd worden.

3. hoe blijven we opstaan? (BB)

Om ervoor te zorgen dat het niet bij dit project blijft maar op de agenda van de kerk komt te staan kan je ook  
projecten bedenken voor het komende jaar en samen een agenda opstellen met de activiteiten. Maak een agenda  
met de bovenbouw en verwerk de activiteiten de zij bedenken dat ze willen gaan doen aankomend seizoen:

Bijvoorbeeld:
- Samen een aantal kinderen financieel adopteren. 
- Ouderen in de kerk die jarig zijn een kaartje sturen van de kinderen of een bloemetje brengen.
- Auto’s wassen in de zomer om geld in te zamelen voor een project.
- Lege flessen inzamelen.
- Een fancyfair organiseren en spulletjes verkopen gemaakt door kinderen.
- Een concert/talentenjacht organiseren door iedereen die muziek kan maken.

4. spel beroepen uitbeelden (BB)

Laat kinderen beroepen uitbeelden waar ze andere mensen mee kunnen helpen en laat kinderen raden  
welke beroepen worden uitgebeeld. Bijvoorbeeld verpleegster, arts, juf etc.

5. wwjd (what would jesus do)

Bedenk situaties en stel kinderen de vraag wat Jezus zou doen in die situatie.
Bijvoorbeeld: een zwerver vraagt om geld om eten te kopen. Wat zou jij doen? Snel doorlopen, net doen alsof je het 
niet hebt gehoord of zou je naar de bakker gaan om een broodje te kopen en dat aan de zwerver geven.  
Wat zou Jezus doen? 
 
Een kind op school heeft niet zoveel speelgoed omdat de ouders geen geld hebben. Jij hebt voor je verjaardag twee 
dezelfde cadeautjes gekregen. Wat doe je? Je gaat naar de winkel om het te ruilen. Je vindt dat de ouders van het kind 
maar zelf moeten zorgen voor geld. Of geef jij dat boek aan het kind dat bij jou in de klas zit. Wat zou Jezus doen? 

6. opstaan voor andere gemeenteleden (OB/BB) 

Je kunt deze ochtend ook gebruiken om bijvoorbeeld ouderen van de kerk die niet meer kunnen komen een paasgroet 
te brengen. Een bloemetje, iets lekkers of iets dat de kinderen geknutseld hebben. 
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7. volle spaarpotjes (OB/BB)

De spaarpotjes kunnen omgekeerd kunnen worden om te zien hoeveel geld er ingezameld is (wel van tevoren  
aangeven dat ze meegenomen moet worden deze zondag). Maak de stand bekend, mogelijk ook in de kerk. 

8. bekijk samen de OPSTAAN film (BB) 

Bij dit thema heeft Tear een film gemaakt: OPSTAAN
Je kunt deze bekijken op www.40dagenopstaan.nl onder het tabje tienermateriaal.


