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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Kijk rond in de kamer. Hoeveel dingen in een 
kruisvorm kun je vinden? Misschien in de ruiten 
of op de deuren of op andere plekken? Tel alles 
dat op een kruis lijkt. Na de maaltijd kun je dit 
doen in het hele huis. Probeer eens of je kruizen 
ziet als je op straat loopt of als je naar school 
wordt gebracht met de ets of de auto. Elke keer 
als je een als je een kruis ziet, bedank Jezus dan dat hij 
zoveel van je houdt dat hij voor je stierf.

Lees het ongelooijke verhaal van 
de dood en opstanding van Jezus in 
je bijbel of je favoriete kinderbijbel. 
Of kijk naar een lm over dit 

onderwerp. De dood en opstanding 
van Jezus betekenen dat wij ook 
voor altijd kunnen leven! Wat vind je 
het mooishet mooiste aan dit verhaal? 

Welke persoon in het verhaal lijkt 
het meest op jou? Wat is voor jou de 

belangrijkste boodschap? 
Wat kunnen jij en je gezin deze 
week doen om het goede 
nieuws te delen?

Gebruik het eten op je bord om een 
scène na te maken over de dood of 
de opstanding van Jezus. Kunnen 
anderen raden wat je hebt 

uitgebeeld? Of gebruik speelgoed, 
stenen of andere materialen om 
een scène na te maken 
vvan het laatste avondmaal 

of de kruisiging.

Toen de vrienden van Jezus zijn 
graf bezochten, vertelde een engel 
het goede nieuws dat Jezus weer 
leefde! Zoek wat grote, gladde 
stenen. Beschilder ze en schrijf er 
iets op over dit goede nieuws. 
Vraag een van je ouders of ze er 
een bescheeen beschermlaagje over heen 
kunnen maken. Verstop de stenen 
ergens waar ze gevonden worden 
en verras mensen met het 

goede nieuws!

Vlak voordat Jezus werd 
gekruisigd, waste een 
mevrouw zijn voeten en 
gooide dure parfum over ze 
heen. Ze wilde hem danken 
omdat hij haar liefhad en haar 
zonden vergaf. Wat kun jij 
vandaag doen omvandaag doen om “dank u” te 
zeggen tegen Jezus voor zijn 
liefde en vergeving? 
Waarom wassen jullie 
elkaars voeten niet na de 
maaltijd? Of masseer ze 
met een lekkere lotion?

Leer samen deze bijbeltekst en 
bedenk hoe je dat kan doen. 
Bijvoorbeeld door er een liedje 

van te maken!
DDe engel zei: “Wees niet bang, 
ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. Hij is niet 
hier, hij is immers opgestaan, 
zoals hij gezegd heeft.” 

Matt. 28:5-6

Lees hardop het verhaal van de berechting en 
kruisiging van Jezus, zoals het staat in je 

(kinder)bijbel. Als iemand onaardig is of Jezus pest, 
roep ”Boeeee!” en wanneer iemand aardig is zeg 
“Hoera!” Let op wat de aardige mensen deden om 
Jezus te helpen toen hij dit meemaakte. Wat kun jij 
doen als iemand eenzaam of verdrietig is of pijn lijdt?


