
Les 6    Pasen 

Lezen uit de bijbel      Johannes 20: 19-22 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 
elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de 
Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 
waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 

  

Verklaring: 

*De eerste dag van de week was zondag. 

*Jezus kwam dus door een dichte deur. 

*de normale groet in Israël is shalom, dat betekent vrede! 

* zijn zijde, daar was hij in gestoken door een Romeinse soldaat, toen hij 
al was gestorven. 

*Jezus maakte hen evangelisten of zendelingen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kringgesprek     
  
  

Stel dat iemand je vertelt dat hij een miljoen heeft gewonnen, geloof je hem dan? 
En als iemand vertelt dat zijn broer dood was gegaan en weer levend is geworden? 
Waarom het een wel en het ander niet? 
  

 

 



Verhaal    

  

41 - Drie woordjes maar  

  

'Hierheen! Kom maar!' De heldere stem van Simone weerklinkt tegen de muren van de 

binnenplaats. 

'Leg de man maar op de mat in de gastenkamer!' 

Zelf loopt ze vooruit. Een paar knechten brengen iemand binnen die flauwgevallen is. Er is 

iets bekends in het bruinverbrande gezicht van de man. Hij heeft zwart krullend haar, 

borstelige wenkbrauwen en een volle zwarte baard. Zijn ogen zijn gesloten. 

'Het is Tomas, een discipel van Jezus.' zegt een knecht. Ja, nu herkent Simone hem ook. 

'Hij is helemaal in de war geraakt tijdens de terechtstelling.' zegt de jongste knecht. 'De 

mensen hoorden hem nog iets mompelen van: 'Ik wil met Hem sterven!' 

'Het moet iets vreselijks zijn om je beste vriend zo te zien lijden.' zegt Simone ernstig, 

'Doe z'n sandalen maar uit en maak warme wijn klaar.' 

  

Tomas slaapt onrustig. Hij droomt. Jezus werd weer aan het kruis gespijkerd. Wild slaat 

hij met zijn armen. Jezus zegt iets. Het zijn maar drie woordjes, maar hij verstaat ze niet. 

'Drink eens wat, Tomas,' zegt Simone zo af en toe. Ze merkt wel dat hij ijlt. Met natte 

lappen houdt ze zijn voorhoofd vochtig. De uren gaan traag voorbij. 's Nachts lost een 

dienstmeisje haar af. Eindelijk na twee dagen slaat hij zijn ogen op. 

'Waar?...' stamelt hij moeizaam. Simone begrijpt wat hij wil vragen. 'Rabbi Jezus is dood. 

Ze hebben Hem begraven in het graf van Jozef..' 

Tomas knikt en sluit zijn ogen weer. O, het praten vermoeit hem zo. Maar één ding moet 

hij toch weten. Waar zijn de anderen? Simone weet het. In het huis van de schrijver. 

  

Boemboemboem! 

Hé, wie klopt daar toch zo hard op de deur in de vroege morgen? Tomas hoort een 

vrouwenstem. 

'We zijn hier!' roept Simone en dan stapt Maria binnen. Vreemd! Er is niets verdrietigs aan 

haar te zien. Ze straalt van blijdschap. 'Tomas!' roept ze en holt naar hem toe. 'Goed 

nieuws! Jezus leeft!!' 

Tomas schiet rechtovereind alsof hij door een wesp gestoken is. 

'Ja, Jezus is opgestaan uit de dood!' juicht Maria. 

OPGESTAAN? Tomas gelooft het niet. Hij kijkt Maria aan of hij water ziet branden. Zij 

heeft rode wangen en stralende ogen. Maria heeft natuurlijk koorts, net zoals hijzelf. Ze 

is in de war.  

'Echt, Tomas. Ik heb Hem zelf gezien. 'Zelfs tweemaal! Eerst gisterochtend. Ik dacht nog 

dat het de tuinman was, want Hij had diens kleren aan. Maar toen Hij mijn naam noemde 

zag ik door mijn tranen heen dat Hij het was. En gisteravond...' 

Weer klinken stemmen op de binnenplaats. Petrus stapt binnen. 

'Tomas, ben je hier? We misten je al. Heb je het van Maria gehoord? Jezus leeft.' 

Maria moet lachen om het ongelovige gezicht van Tomas. 

'Ik was juist over gisteravond aan het vertellen, Petrus.' 

'Ja,' beaamde deze, 'Ineens kwam Hij binnen. Terwijl de deuren op slot waren. Hoe Hij 

binnen kwam is voor mij een raadsel.' 



Tomas schudt zijn hoofd. Hij klemt zijn lippen op elkaar en denkt: 'Die zijn gek geworden, 

hoor!'  Zijn gezicht spreekt boekdelen. 

'Echt!' zegt Maria. 'We konden het zelf eerst ook niet geloven, maar Jezus toonde ons 

zijn handen en zijn zij.' 

'Hallo, allemaal!' klinkt een zware basstem. Het vrolijke gezicht van Jakobus kijkt om de 

deur. 'Ha, Tomas, ouwe makker. Fijn je te zien! Heb je het al gehoord? Jezus leeft weer!' 

'Jullie hebben allemaal je verstand verloren.' barst Tomas los. 

'Toch...' probeert Maria nog eens. Tomas schudt resoluut het hoofd. 'Nee, nee en nog eens 

nee! Het bestaat niet!' Hij gaat rechtop zitten en zegt: 'Weet je wanneer ik het geloof? 

Als ik zelf mijn vinger in zijn hand kan leggen en mijn hand in zijn zij kan steken. Eerder 

niet.' 

De arme stakker ploft terug in de kussens en sluit zijn ogen. 

'Jullie kunnen maar beter weggaan.' raadt Simone aan. 'Hij is zo vreselijk van streek 

geweest, zie je...' 

Teleurgesteld vertrekken de vrienden. 

  

Tomas knapt snel op. Hij gaat weer naar buiten. Op vrijdag gaat hij zelfs de stadspoort uit. 

Automatisch loopt hij in de richting van Golgota. Het is er nu stil. Er staan nog drie palen. 

Er liggen nog een paar balken. Hier is het erge gebeurd. Tomas heeft zo'n spijt dat hij niet 

voor Jezus heeft gevochten. Hij had zijn leven willen geven voor hem. Verdrietig kijkt hij 

omhoog. Hoger dan de bomen. 'O, Jezus!' snikt hij. Maar dan komen er ineens drie 

woordjes in zijn gedachten. Het zijn de woordjes uit zijn droom. HET IS VOLBRACHT! 

Het lijkt wel of ze met gouden letters in de lucht geschreven staan. Het is alsof Jezus 

tegen Tomas zegt: 'Jij kon mij niet helpen. Ik MOEST sterven. En nu is Mijn werk klaar!' 

Hoewel hij nog niet alles begrijpt, komt er toch rust in Tomas' hart. Met tranen in zijn 

ogen loopt hij terug naar huis. 

  

Die zondagavond is Tomas weer bij de andere discipelen. Ze zijn allemaal blij hem weer te 

zien. Met gefronste wenkbrauwen luistert hij naar hun opgewonden verhalen over Jezus 

die terug zou zijn gekomen uit de dood. Tomas kan het eenvoudig niet geloven. Maar ineens 

is daar die stem: 'SJALOM!' 

Tomas schrikt, draait zich om... Jezus staat daar. Hij strekt zijn handen uit naar hem. 

'Tomas,' zegt Hij vriendelijk, 'kom maar. Leg je vinger maar op mijn littekens en kijk of ik 

het echt ben... Wees niet ongelovig, maar geloof.' 

Tomas kijkt en kijkt. Bevend struikelt hij naar voren en valt op zijn knieën: 'Heer, U bent 

het echt. Mijn Heer en mijn God!' 

Jezus helpt hem glimlachend overeind. 'Geloof je omdat je Mij ziet, Tomas? Gelukkig is de 

mens die niet ziet en toch gelooft.' 

  

Van die dag af is Tomas een ander mens. Niet meer de zwijgzame twijfelaar. Aan iedereen 

die het maar horen wil, vertelt hij de blijde boodschap. Jezus leeft! 
  

 
 
 
 



 

Gebed   
  
     Wij hebben spijt, dat we 

vaak twijfelen net als 
Tomas,  

dat we vaak twijfelen aan 
uw bestaan. Bent u er 

echt wel, Vader?  
Maar u komt ons 
ongeloof te hulp, 

dankuwel.   

    

  Wij willen het 
liefst iets zien 

van u. We 
zouden u willen 

voelen en 
aanraken, maar 
u vraagt alleen 

geloof.  
Geef ons meer 
geloof, Vader. 
Gelukkig zijn we 
volgens u als we 
niet zien en toch 
geloven.   

        
     

 

  
  

Net als een 
mosterdzaadje een 

grote struik kan worden, 
zo wilt u ons geloof 

laten groeien. 
Onzichtbare Vader, leer 

ons, uw kinderen, uw 
hand vast te houden.  

  

    Wij belijden, dat u er bent 
en al onze gebeden 

hoort. Dankuwel voor de 
verhoorde gebeden en 
we willen eraan denken 

dat ‘Nee’ ook een 
antwoord is. Amen  

  

    

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht  
 
    
Laat de kinderen mosterdzaad zien en een muntje. (Ook een potje mosterd?)  

  

 

  

Wat is het verschil tussen een mosterdzaadje en een tweecentsstuk.  

Stop ze maar eens in de grond. Kijken wat er gebeurt. 

  

Probeer mosterdzaad te krijgen. Je kunt het kopen in een natuurvoedingwinkel. Anders kun je ander 

zaad nemen, sterrenkers of zo. Misschien kun je een paar weken ervoor thuis een paar zaadjes 

planten en kijken wat eruit komt. Geef ze allemaal een zakje aarde en een paar zaadjes. Samen 

praten over ons geloof dat vaak klein is, maar als er leven in zit zal het groeien.  

  

Iemand kan uit de bijbel het stukje lezen: Mat. 13:31,32  

De gelijkenis van het mosterdzaadje: Hij hield hun een andere gelijkenis voor: "Het koninkrijk van de 

hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is 

weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het 

wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken."  

Of dit liedje (uit Hanna Lam en Wim ter Burg) 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongeloof'lijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote ... boom ontstond. 

 
Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn, 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wond'ren ... om je heen. 
 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit ... boven de haat. 



Tekst  
 
   

 

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

Zo niet, kijk dan even verder op deze 

pagina.  

  

  

  

eeuwig 

leven 

toorn 

gehoorzamen 

gelooft 

  

  

  Wie  in de Zoon ……… 

heeft ……. leven, 

wie de Zoon niet wil ……………. 

zal het ……. niet kennen, 

integendeel 

Gods …….. blijft op hem rusten. 

  

Johannes 3 vers 36 

  

  

 

 

 

 

 

  

    Wie  in de Zoon gelooft 
heeft eeuwig leven, 
wie de Zoon niet wil gehoorzamen 
zal het leven niet kennen, 
integendeel 
Gods toorn blijft op hem rusten. 
  
Joh. 3:36 

 

  

  



 

 Activiteit      
Een I love you couponboekje maken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doel: om de kinderen te leren iets liefs te zeggen tegen mensen om hen heen. Knip de zes delen 

uit en maak ze met een nietje vast als een boekje. De kinderen kunnen de blaadjes kleuren en uit 

het boekje scheuren om aan iemand te geven. Moedig ze aan om het te doen en vraag later wat 

men ervan vond.  

http://www.bijbelclub.info/AAA-MAP-PROGS-A/week14werkje.htm


*Herken je mij? 

Ik ben een jongen/meisje 

Ik houd van… (sport) 

Ik teken/computer/lees graag. 

Mijn lievelingskleur is… 

Ik heb … zusjes en broertjes 

Mijn vader/moeder heet…. 

Later wil ik …. worden. 

  

Laat alle kinderen zo’n blaadje voor zichzelf invullen, zonder aan een ander te laten 

zien. Verzamel ze in een mandje. 

Lees een blaadje voor. Van wie is het?   

   

*Ik geloof je niet spel 
Thomas geloofde niet dat Jezus was opgestaan. 

Hieronder staan zinnen vermeld, die je al of niet kunt geloven. 

Speel het ‘Ik geloof je niet spel.’ 

Zet de kinderen achter elkaar in twee groepen… Telkens als het voorste kind een 

goed antwoord geeft, namelijk ‘Ik geloof je.’ of ‘Ik geloof je niet.’ dan mag hij/zij achter 

aansluiten. Dan komt de volgende aan de beurt. Welke groep heeft het eerst alle 

kinderen gehad? (Dan staat de nr. 1 weer vooraan de rij.).  

  

Vragen: 

1. 1.          Petrus was een visser. (goed) 

2. 2.          Matteüs verzamelde vlinders. (fout) 

3. 3.          Filippus wandelde op het water. (fout) 

4. 4.          Lazarus werd uit de dood opgewekt. (goed) 

5. 5.          Judas Iskariot heeft Jezus verraden (goed) 

6. 6.          Alle Farizeeën haatten Jezus. (fout) 

7. 7.          Jezus wilde niet gekust worden. (fout) 

8. 8.          Tijdens het laatste avondmaal waste Jezus de voeten van de 

discipelen. (goed) 

9. 9.          Er waren nog drie mannen die ook gekruisigd werden samen met 

Jezus. (fout) 

10. 10.      Jezus riep aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ (goed) 



11. 11.      Toen Jezus stierf scheurde het kleed in de tempel doormidden. (goed) 

12. 12.      Petrus bijnaam was: Brulboei! (fout) 

13. 13.      Vrouwen hebben het eerst ontdekt dat Jezus was opgestaan. (goed) 

14. 14.      De steen was van het graf gerold. (goed) 

15. 15.      Jezus was een geest geworden na zijn opstanding. Hij kon niet meer 

eten. (fout) 
  

*Blikje lopen: 

Geloof is net als lopen op water. 

Maak 2 gaatjes in de blikken ( oude soepblikken), touwtje er doorheen en je kan op 

de zelf geverfde bikken lopen!  

Wedstrijdje welke groep het eerst aan de overkant van de ruimte is.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

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

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoe heette de discipel die niet kon 

geloven dat Jezus was opgestaan?  

1 In Jezus’ zij.  

2 Waar mocht Tomas zijn hand leggen? 2 Tomas 

3 Hoe begroette Jezus de discipelen?  3 Zij die niet zien en toch geloven 

4 Wat antwoordde Tomas? 4 De tempelpolitie 

5 Welke mensen zijn gelukkig volgens 

Jezus? 

5 tweeling 

6 Voor wie waren de discipelen bang?  6 Hij kwam door de dichte deur 

7 Wat betekent de naam Tomas? 7 Alleen als ik de wonden van de spijkers 

zie en met mijn vingers kan voelen, zal ik 

geloven.  

8 Waarom waren de discipelen verbaasd 

dat Jezus in hun midden was?  

8 Mijn Heer, mijn God 

9 Waaraan kon iedereen zien dat het 

Jezus was? 

9 De littekens in zijn handen en zijn zij. 

10 Wat zei Tomas tegen de discipelen toen 

ze vertelden dat ze Jezus gezien 

hadden?  

10 Ik wens jullie vrede 

  

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

  

  

  

  

  

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


