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Laat een paar vrijwilligers proberen de zware tafel te tillen. Leg uit dat 
het te zwaar is voor één persoon. Leg uit dat dit is wat zonde met ons 
doet. Het probleem is te groot voor één persoon om zelf op te lossen.

Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden. Toen Hij uit de dood opstond, 
liet Hij zien dat de schuld die was veroorzaakt door zonden, helemaal 
betaald was voor iedereen die op Hem vertrouwt en Hem volgt.

Laat ‘Een blije zondag’ zien of lees het verhaal vanuit Het Boek van Hoop.

• Wat was nu mogelijk geworden volgens Jezus? (Ieders zonden kunnen 
vergeven worden als je Jezus volgt en Hem vertrouwt.)

Leg uit dat Jezus ons het grootste cadeau ooit geeft. Maar hij laat 
ons vrij of we het cadeau aannemen. We kunnen het aannemen door 
te kiezen “nee” te zeggen tegen zonden en “ja” te zeggen tegen God.

Benodigdheden:
• ‘Een blije zondag’ gedownload op een 

tablet of telefoon of Het Boek van Hoop 
(pagina 25-28)

• Een zwaar voorwerp (zoals een grote 
stoel of bureau)

• Papier

• Pennen of potloden

Een blije zondag 
Het lege graf  Marcus 16:1-4; Matteüs 28:5-8;  
Johannes 20:3-10; Lucas 24:1-12, 36-49 

Doelen:
Kinderen zullen begrijpen dat..

• Zonde zorgt voor een schuld die betaald 
moet worden.

• Jezus stond na drie dagen op uit de dood.

• Wat vergeving betekent.

Karaktereigenschap: Vergeving

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag

Bespreken: 
(8 minuten)
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“Eindelijk (tik op de bovenkant van je pols) is het zover!” 

riep Hij. “Het Koninkrijk van God (wijs naar boven) is vlakbij 
(wijs naar beneden). 

Keer u af van de zonde (zwaai met je armen voor je) en geloof het 
goede nieuws. (Strijk met je handen over je hart)”

Marcus 1:15

Leg uit dat deze activiteit privé gehouden wordt. Vraag hen om iets te 
schrijven of te tekenen over wat ze gezegd of gedaan hebben waar ze 
zich voor schamen. Laat de kinderen het verscheuren en weggooien. 
Geef ze een nieuw stukje papier. Laat ze opschrijven waar ze Gods 
hulp bij nodig hebben.

Leg uit dat we misschien nooit onze zonden helemaal vergeten maar 
dat we de schaamte kunnen laten gaan omdat Jezus de prijs al heeft 
betaald. Met God hebben we nieuw leven, en we hoeven het leven 
nooit alleen te doen.

• Hoe kunnen we anderen vergeven die ons pijn hebben gedaan?
Daag de kinderen uit om over iemand na te denken die hen pijn heeft 
gedaan. Vraag als je ze alleen spreekt op welke manier ze vergeving 
kunnen laten zien aan deze persoon.

 
Lieve Jezus,
Dank U dat U aan het kruis stierf om de prijs van mijn zonden 
te betalen. Ik wil Uw cadeau van vergeving aannemen. Ik wil 
van U houden, U volgen en gehoorzamen.
Amen. 

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter 
eigenschap:  
Vergeving

Verbind met 
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


