
Een blije zondag
Zoals verteld in Markus 16:1-4; Mattheüs 28:5-8; Johannes 20:3-10; Lukas 24:36-49

Sleutelvers:
…Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. 
Mattheüs 28:6a Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het voorgaande verhaal (of de verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 
Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 
ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.
Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Wat vonden de vrouwen toen ze naar het graf van Jezus gingen?

       (De steen was verplaatst, het lichaam van Jezus was weg en er waren engelen bij het graf.)

 •   Wat dachten de discipelen toen Jezus verscheen?

      (Ze waren bang en dachten dat het een geest was.)

 •   Hoe zei Jezus dat de zonden van iedereen vergeven kan worden?

      (Jezus zei dat het mogelijk was als ze zich omkeerden naar God.)

Maar er is meer…
Jezus zei tegen Zijn discipelen dat ze de wereld in moesten gaan en moesten vertellen dat de 

zonden van iedereen vergeven kon worden door wat Hij heeft gedaan. Dit geweldige nieuws is 

er vandaag voor ons die leven ook!

Gods grotere verhaal…
Bedenk hoe In het begin1, God een heel mooie wereld maakte? Hij maakte mensen met een doel. 

Maar Gods mooie wereld bleef niet zo mooi. Het duurde niet lang voor de eerste man en vrouw 

niet luisterden naar God en De eerste zonde2 begingen. Zonde (of niet gehoorzaam zijn aan 

God) maakt onze vriendschap met Hem kapot, maar God heeft een plan om het te herstellen. 

Hij gaf ons allemaal Het eerste Kerstcadeau3 door Zijn eigen Zoon, Jezus, te sturen om ons te 

redden van de zonde. Jezus vergaf en genas de man die niet kon lopen en Door het dak4 naar 
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beneden was gelaten – gewoon een van de vele manieren waarop Jezus liet zien dat Hij God was 

– net als andere dingen doen die alleen God kon doen. Hij stierf aan een kruis, maakte af waar 

Hij voor gekomen was door te verklaren Het is volbracht5 en daarna op Een blije zondag na drie 

dagen weer opstond uit de dood! Jezus deed dit om ons probleem met de zonde te herstellen. Hij 

betaalde prijs voor onze zonden die ons weghielden bj God.

Jezus vervulde Gods plan om ons bij Hemzelf terug te brengen. Door te sterven aan het kruis, 

nam Hij de straf op Zich die wij verdienden. Nu kan iedereen weer vriendschap met God hebben 

door het gratis cadeau van vergeving door Jezus aan te nemen.  

1In het begin
2
De eerste zonde

3
Het eerste Kerstcadeau

4Door het dak
5
Het is volbracht!

Mijn verhaal…
Het cadeau van vergeving door Jezus is voor iedereen, ook voor jou! Jezus deed wat Zijn Vader 

wilde. Hij stierf aan het kruis om de prijs voor jouw zonde te betalen.

 •    Geloof je dat Jezus stierf en weer opstond uit de dood om de prijs voor de zonde te betalen?

        Als je kind antwoordt met “ja”, ga dan door naar de volgende vraag. Als je ziet dat je kind twijfelt, 

neem dan de tijd om samen meer in de Bijbel te lezen. Begin bij 1 Corinthiërs 15:3-9 en ga door 

met verder ontdekken door het lezen van Jezus’ eigen woorden in Johannes 10:9-11.

 •   Wil je het gratis cadeau van vergeving door Jezus aannemen?

        Als je kind antwoordt met “ja”, ga dan door naar de volgende vraag. Als je ziet dat je kind twijfelt, 

maak dan van de gelegenheid gebruik om je eigen gevoel te delen. Praat met je kind over het 

geweldige verschil wat het kennen van Jezus in jouw leven heeft gemaakt.

 •   Wil je Jezus uitnodigen in je hart?

        Als je kind antwoordt met “ja”, ga ze dan voor in het bidden van het onderstaand 

zondaarsgebed. Als je ziet dat je kind twijfelt, blijf dan met je kind praten over hoeveel Jezus van 

hem of haar houdt en hem of haar wil helpen. Bid voor je kind, vraag God om je kind te helpen 

zijn of haar weg naar Hem te vinden.

Praat met God…
Lieve Here Jezus,

Uw Woord zegt: “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft 
gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.*”
Dank U dat U de prijs voor mijn zonden heeft betaald.

Ik neem de vergeving aan die U mij geeft.

Kom alstublieft in mijn hart en help mij te leven zoals U.

Amen

* Johannes 3:16 Het Boek
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