
Les 1    Pasen 

Introductie     

  
Met de symbolen ga je elke week rond vanuit het midden naar links boven en dan naar beneden en 
naar rechts. Hang de voorplaat op of plak hem op een stuk karton. Gebruik hem bij elke les, zodat de 
korte (reclame)boodschap er goed in komt. De korte reclame boodschap is als volgt:  
  
Jezus, onze redder is gekomen om ons vrij te maken van de slavernij van de zonde. 

1. Jezus is de baas over leven en dood.  
2. Jezus werd verraden door Judas en liet zich gevangennemen voor jou.  
3. Jezus gaf zijn leven vrijwillig om ons te redden.  
4. Jezus stond op uit de dood, want Hij is het leven.  
5. Jezus werd herkend aan de littekens in zijn handen bij het breken van het brood.  
6. Jezus heeft geduld met mensen die twijfelen, zoals Thomas.  
7. Jezus vergeeft Petrus en geeft hem een nieuwe opdracht. Jou ook.  
8. Jezus gaf ons eeuwig leven en wij houden van Hem.   

  
  

  



 
  
 
 
 



 

Lezen uit de Bijbel      Psalmen 103:1-14   

 

  
Van David.  

  
1. Prijs de HEER, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  
2 Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  

  
3 Hij vergeeft u alle schuld,  
hij geneest al uw kwalen,  
4 hij redt uw leven van het graf,  
hij kroont u met trouw en liefde,  
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,  
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.  

  
6 De HEER doet wat rechtvaardig is,  
hij verschaft recht aan de verdrukten.  
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,  
aan het volk van Israël zijn grootse daden.  

  
8 Liefdevol en genadig is de HEER,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  
9 Niet eindeloos blijft hij twisten,  
niet eeuwig duurt zijn toorn.  

  
10 Hij straft ons niet naar onze zonden,  
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.  
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,  
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.  

  
12 Zo ver als het oosten is van het westen,  
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.  
13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,  
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.  

  

 
 
Kringgesprek     
  
 (Voorzichtig omgaan met dit onderwerp. Weet je zeker dat geen van de kinderen niet pas 
een lief iemand hebben verloren? Dan zou je een verse wond openhalen.) 
Heb je wel eens een dood beest gezien? Wat is het verschil tussen een dode mier en een 
levende? 
Waar denk je dat het leven vandaan komt? Kun je leven maken? Domme mensen zeggen 
wel eens: een kindje maken, maar ze kunnen nog geen oogje maken.  
Jezus zei, dat Hij het  leven is.  Als dat niet waar is, dan is hij een ….. of een opschepper. 
Maar… als het waar is, dan is hij …!    



  

  

  

Verhaal  
     

38 - Lazarus leeft weer  
  

'Zeg, heb je het al gehoord?' vragen de mensen in Jeruzalem aan elkaar. 'In Betanië is 
een man...' 
Het gaat dan over de ezelfokker Lazarus, die dood geweest is en door Jezus werd 
opgewekt. Sindsdien is het gedaan met de rust in het kleine stadje. Veel mensen gaan 
zelf poolshoogte nemen. Ze willen die Lazarus wel eens zien. 
'Kijk!' zeggen ze, 'Daar loopt'ie. Zie je wel?' 
Zelfs de Farizeeën en de Schriftgeleerden komen kijken. 
'We moeten hem doden.' fluisteren ze gemeen. 'Straks gaat iedereen door hem in 
Jezus geloven. Die man is een gevaar.' 
O, Lazarus merkt het wel. Al die blikken die op hem gericht zijn... Maar hij trekt er zich 
niks van aan. Soms, heel soms, als er oprechte mensen zijn die hem eerlijk vragen 
stellen, vertelt hij zijn verhaal. Dan stralen zijn ogen. Dan komen ook Maria en Marta 
erbij staan. Zij gaan verder als hij het niet meer weet. Het begon allemaal een paar 
dagen nadat Lazarus ziek thuiskwam. Moet je horen... 
  
'Maria, wat moeten we doen? Lazarus wordt steeds zieker.' Marta's lieve ogen staan 
vol tranen. Voorzichtig veegt ze het zweet van Lazarus' voorhoofd.  
'Was Jezus maar hier... Hij zou onze broer wel beter maken.' 
Ja, Maria ziet ook wel dat het niet goed gaat. 
'Laten we Gabber, de knecht, naar Hem toesturen.' stelt ze voor. 'Ik hoorde zojuist dat 
Hij in het Overjordaanse is.' 
Ja, dat is een goed idee. Gabber vertrekt met spoed en de zussen wachten vol 
ongeduld Jezus' komst af. 
  
Tja, dat Jezus naar het Overjordaanse was gegaan, kwam doordat de leiders van het 
volk Hem wilden grijpen. Maar ook hier komen velen tot Hem met hun ziekten en hun 
noden. En honderden gaan in Hem geloven. Gabber de knecht heeft geluk. Hij vindt 
Jezus al gauw bij de oevers van de Jordaan. 'Heer, Lazarus, uw vriend, is ziek!' zegt hij 
hijgend van het harde lopen. Daar schrikken de discipelen wel van, Lazarus hun vriend 
ziek? Gabber vertelt het hele verhaal. Het is echt heel erg. Toch blijft Jezus er kalm 
onder. 'Ga maar weer terug, hoor! Deze ziekte leidt niet naar de dood, maar is tot Gods 
eer!' Hoewel Gabber er niet veel van snapt, vertrekt hij min of meer gerustgesteld weer 
naar huis. Lazarus zal beter worden. Wat fijn! Maar hoho! Daar vergist de knecht zich 
in. Op het moment dat hij Betanië binnenkomt, blaast Lazarus de laatste adem uit. Al 
van ver is het verdrietige gehuil van de klaagvrouwen te horen. Bedroefd om het 
sterven van zijn goede meester, gaat Gabber maar gauw meehelpen aan de 
voorbereiding van de begrafenis. 
  
Twee dagen later zegt Jezus onverwachts: 'Laten we naar Judea gaan.' De discipelen 
sputteren tegen. Pasgeleden nog wilden de Joodse leiders hen stenigen. 't Is daar veel 
te gevaarlijk. Maar de Heiland  weet, dat niemand Hem enig kwaad kan doen voordat 
het zijn tijd is om te sterven. 
'Lazarus is ingeslapen.' zegt Hij. 'Ik ga hem wakker maken.' 
Dat is vreemd. Als Lazarus slaapt zal hij toch juist beter worden? Moeten ze daar hun 
leven voor wagen? 



'Ik bedoel eigenlijk,' zegt Jezus, 'dat Lazarus gestorven is. En hoe vreemd het ook 
klinkt, Ik ben daar blij om, want nu kunnen jullie tot geloof komen.' 
Verbaasd trekken de discipelen hun wenkbrauwen op en kijken elkaar aan. Niemand 
snapt er iets van. 
'Ach, laten we maar met Hem meegaan,' bromt Tomas, 'Als we toch moeten sterven, 
dan maar liever met Jezus samen.' 
Om dat gezegde moet iedereen toch weer een beetje lachen. Die sombere Tomas. Ze 
vertrekken richting Betanië. 
  
'Marta, Marta! Jezus komt eraan!' 
Het is vreselijk druk in het huis van Maria en Marta. Tientallen mensen zijn gekomen 
om hen te troosten. Marta aarzelt geen moment. Ze laat iedereen achter, rent de deur 
uit, Jezus tegemoet, haar lange rokken optillend. 
'Heer! Als U hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn.' snikt ze radeloos als ze 
Hem ziet. 
'Lazarus zal opstaan, Marta!' troost Jezus. Ja, iedereen zal opstaan, op de laatste dag 
van de wereld. Maar daar heeft Marta nu niets aan. Och, Marta, denk toch eens na. 
Wie is het die de doden zal doen opstaan? Wie is de enige die leven geeft? Dat is toch 
Jezus, die nu voor je staat? Hoor, Hij zegt het: 'IK BEN DE OPSTANDING EN HET 
LEVEN. WIE IN MIJ GELOOFT ZAL EEUWIG LEVEN. Geloof je dat?' 
Ze kijkt de Heer met grote ogen nadenkend aan. 
'Jazeker. Ik heb altijd al geloofd dat U de Christus bent,' zegt ze getroost. Wat onhandig 
veegt ze haar tranen af en gaat Maria halen. 'Jezus is er en Hij roept je.' fluistert ze in 
haar oor. Maria staat snel op. Haar vrienden die denken dat ze naar het graf gaat, gaan 
met haar mee. Net als Marta snikt ze het uit bij Jezus: 'Heer, als U hier geweest was...' 
'Waar ligt Lazarus begraven, Maria?' vraagt Jezus ontroerd. Met z'n allen lopen ze naar 
het graf. Zowat iedereen huilt. Ja, Jezus zelf ook. Hij is eigenlijk heel kwaad op die 
gemene Dood.  
'Neem die steen weg!' beveelt hij kortaf. 
'Nee! Nee! Meester,' zegt Marta, 'Dat kan niet. Lazarus ligt er al vier dagen in.' 
'Geloof nu maar, dan zul je eens wat zien.' antwoordt Jezus. 
Een paar sterke mannen rollen dus de witgekalkte steen weg. Wat gaat er nu 
gebeuren? Hoor! Na een kort dankgebed tot Zijn Vader, roept Jezus luid: 'LAZARUS 
KOM NAAR BUITEN!!' 
En ja hoor! Lazarus komt. Zijn gezicht en hele lijf omwikkeld met repen doek. 
  
'Hoe is het om dood te zijn?' vraagt men vaak aan Lazarus. 
''k Weet er niks meer van.' is dan het simpele antwoord. ''t Was net of ik sliep. Maar 
Jezus wekte mij en plotseling werd ik met grote kracht rechtop gezet. Ik hoorde 
allemaal geschreeuw. Iemand haalde de doek van mijn gezicht en toen zag ik alles om 
me heen. Is Jezus niet geweldig machtig?' De mensen knikken. Nou en of! Ze kunnen 
het met hun eigen ogen zien. Lazarus leeft weer! 

 

 
 
 
 



 
Gebed   
  

    We weten dat U met 
ons meelijdt en ons 

troost 

    

  Lieve Jezus, u 
bent de waarheid 
en het leven. 
Dankuwel, dat u 
de dood hebt 
overwonnen.  

 

Wilt u ons inspireren, 
dat we ook met 

anderen meelijden die 
pijn hebben of verdriet. 

  

    Dankuwel, dat u 

eens alle tranen van 

de ogen zult 

afwissen. Amen 

    

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     
  
Knip uit een tijdschrift of uit de krant plaatjes van verdrietige dingen.  

Plak ze op een papier in de vorm van een traan. Al die tranen plak je dan op een stuk behang.  

Bovenaan schrijven we met grote letters: EN JEZUS HUILDE  

en onderaan STIL MAAR, WACHT MAAR, ALLES WORDT NIEUW.  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIL MAAR, WACHT MAAR, ALLES 

WORDT NIEUW 

En Jezus huilde 



 

Tekst       
  

 

  

  

  

Kun je deze tekst vlot lezen? 

Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  

Maar …….zei: 

Ik ben de ………. en het leven. Wie in mij gelooft ………,  

ook wanneer hij ……. en ieder die …… en in mij ……..  

zal nooit sterven. …… je dat?  

  

Joh. 11:25  

  

gelooft Jezus leeft opstanding sterft zal leven Geloof 

  

  

  

  

  

  

   

Maar Jezus zei: 

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, 

ook wanneer hij sterft en ieder die leeft en in mij gelooft  

zal nooit sterven. Geloof je dat?  

  

Joh. 11:25 



 

Activiteit      
  

 

Bijbelboeken Nieuwe Testament 

Deze boeken staan niet in de juiste 

volgorde. Zet het juiste nummer op 

de stip ervoor. Begin met nummer 1. 

De antwoorden staan onderaan op 

deze pagina. Probeer ze eens in de 

juiste volgorde op te zeggen. 

  

  

. Lucas . Kolossenzen . 1 Johannes 

. Handelingen . 1 Timoteus . 2 Johannes 

. Mattheüs . 2 Timoteus . 3 Johannes 

. Romeinen . Hebreeen . 1 Petrus 

. Marcus . Filppenzen . 2 Petrus 

. Johannes . 1 Tessalonicenzen . Openbaring 

. 1 Korintiërs . 2 Tessalonicenzen . Judas 

. Efeziërs . Filemon     

. Galaten . Titus     

. 2 Korintiërs . Jakobus     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Oplossing: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Mattheüs      Marcus     Lucas    Johannes   Handelingen    Romeinen  1 Korintiers  2 Korintiers  
Galaten  Efeziers    Filppenzen  Kolossenzen  1 Tessalonicenzen  2 Tessalonicenzen  1 Timoteus  2 
Timoteus  Titus Filemon Hebreeen  Jakobus   1 Petrus   2 Petrus    1 Johannes    2 Johannes    3 
Johannes    Judas     Openbaring 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Lucas 12 Kolossenzen 23 1 Johannes 

5 Handelingen 15 1 Timoteus 24 2 Johannes 

1 Mattheüs 16 2 Timoteus 25 3 Johannes 

6 Romeinen 19 Hebreeen 21 1 Petrus 

2 Marcus 11 Filppenzen 22 2 Petrus 

4 Johannes 13 1 Tessalonicenzen 27 Openbaring 

7 1 Korintiërs 14 2 Tessalonicenzen 26 Judas 

10 Efeziërs 18 Filemon     

9 Galaten 17 Titus     

8 2 Korintiërs 20 Jakobus     



*Koop wat goedkoop katoen op de markt, maak er zakdoekjes van en ga met viltstiften de 

zakdoekjes betekenen. (God zal alle tranen van de ogen afwissen) Ze kunnen zo’n zakdoekje aan een 

ziek persoon geven. Als je een kartelschaar hebt kun je er puntjes aan knippen. Als je een handige 

moeder hebt, kan ze ze even omzomen op de naaimachine. 

  

Of speel een spel  

*of Quiz met drie sleutels.  

Als ze het antwoord bij de eerste hint weten krijgen ze drie punten, bij twee hints krijgen ze twee 

punten en bij drie hints krijgen ze een punt.  

Ze kunnen het in groepjes doen, of ieder voor zich.  

  

Bijv. 1. Ik ben een discipel, ik was bij de opstanding van Lazarus, ik schreef  alles op in het bijbelboek. 

Johannes 

2.Ik ben een vrouw, ik was een zuster van Lazarus, ik ging Jezus tegemoet. Marta 

3.Ik was in het Overjordaanse, ik werd geroepen toen mijn vriend erg ziek was, ik liet het graf open 

maken. Jezus 

4.Ik  was ernstig ziek, ik hoorde Jezus stem toen ik al dood was, ik kwam uit het graf met doeken om 

mij heen. Lazarus  

5.Ik was erg pessimistisch, ik twijfelde vaak, Laten we maar met Jezus sterven, zei ik. Thomas 

6.Ik was de hogepriester, ik hoorde wat er gebeurd was, ik zei het is beter dat Jezus sterft en niet het 

hele volk te gronde gaat. Kajafas. 

7. Ik moest erg hard huilen, ik was een zus van Lazarus, ik viel voor Jezus voeten neer. Maria. 

8. Ik ben een dorp, Lazarus en zijn zusters woonden er, ik lag vlakbij Jeruzalem. Bettanie. 

9. Ik was een discipel, ik ging over de kas, ik verraadde Jezus. Judas. 

10. Ik ben een rivier, Johannes de Doper doopte in mij, Jezus was er naar de overkant gegaan. De 

Jordaan.  

  

Of: Zoekspelletje 

Een kind gaat naar de gang. De anderen verstoppen een van te voren afgesproken ding. Als degene 

die op de gang staat gaat zoeken dan roepen de anderen: heet, koud, lauw, heter, kouder, enz. tot 

hij/zij het voorwerp vindt.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoe heetten de zussen van Lazarus? 1 Lazarus, kom er uit! 

2 Waarin was de dode gewikkeld? 2 Jezus weende 

3 Wat zei Jezus tegen Lazarus? 3 Hij wilde een teken geven zodat de discipelen 

zouden geloven.  

4 Hoe lang lag Lazarus al in het graf? 4 doeken 

5 Wat moesten ze wegrollen? 5 De steen 

6 Wat is de kortste tekst uit de bijbel? 6 Jeruzalem 

7 Waar woonden Lazarus en zijn zussen? 7 De leiders van het volk 

8 Waarom ging Jezus niet meteen weg toen Hij 

hoorde dat Lazarus ziek was? 

8 Marta en Maria 

9 In welke stad werd het al gauw bekend? 9 Bettanië 

10 Wie zochten Jezus te doden? 10 Drie dagen 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Oplossing: 1-8   2-4  3-1   4-10   5-5    6-2     7-9    8-3    9- 6  10-7 


