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Vertel dat je het vandaag gaat over dankbaarheid. Leg uit dat je 
een bal naar een kind zal gooien (of rollen). Het kind kan dan iets 
vertellen waar hij/zij dankbaar voor is. Daarna gaat de bal naar 
iemand die nog niet verteld heeft. Ga net zolang door tot ieder kind 
de gelegenheid heeft gehad om te vertellen.

Jezus stierf gewillig aan het kruis om de prijs te betalen van onze zonden. 
Hij deed niets om dit te verdienen. Jezus stierf in onze plaats om het zonde-
probleem wat voor ons onoplosbaar is, op te lossen. Zo kan onze relatie 
met God weer goed worden.

Laat ‘Het is volbracht’ zien of lees het verhaal hardop uit Het Boek 
van Hoop.

• Wat zei Pilatus over Jezus? (“Jezus heeft niets verkeerds gedaan. Er 
is geen reden om Hem te doden.”)

• Waar was Jezus aan vastgespijkerd? (Een kruis)

• Wat was het laatste dat Jezus zei aan het kruis? (“Het is volbracht.”)

Herinner de kinderen aan wat ze hebben geleerd in de vorige les: 
Jezus liet zien dat Hij Gods Kracht had. Jezus kon zichzelf redden. 
Maar Hij houdt zoveel van ons dat Hij gewillig stierf om de prijs te 
betalen van onze zonden.

Doelen:
Kinderen zullen begrijpen dat...

• Een offer is gebracht voor onze zonden.

• Jezus gewillig aan het kruis stierf om te 
betalen voor onze zonden.

• Jezus dit deed omdat Hij van ons houdt.

Benodigdheden: 
• ‘Het is volbracht’ gedownload op een 

tablet of telefoon of in Het boek van 
Hoop op (pagina 21-24)

Het is volbracht   
Het kruis Johannes 18:28-19:42; Lucas 23:34-35, 44-45

Karaktereigenschap: Dankbaarheid

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag:

Bespreken: 
(8 minuten)
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Toen Jezus (wijs naar boven) 

wat van de wijn gedronken had (doe alsof je een slok neemt),

zei Hij: “Het is volbracht!” (spreid je armen voor je) 

Hij boog Zijn hoofd (buig je hoofd) en gaf Zijn Geest over.

Johannes 19:30 

 
Zet de kinderen op een rij, schouder aan schouder. Maak een finishlijn 
van ongeveer 10 kinderstappen voor hen. Leg uit dat je een aantal 
verklaringen over het verhaal gaat zeggen. Ze mogen één hand 
opsteken als ze denken dat het waar is en twee handen als ze denken 
dat het niet waar is. De kinderen die het goed hebben mogen één 
reuzenstap naar voren zetten. Een paar voorbeeld verklaringen:

• Jezus is koning, maar niet van deze wereld. (waar)

• Jezus verdiende het om dood te gaan. (niet waar)

• Jezus droeg Zijn eigen kruis de heuvel op. (waar)

• Wat zijn een paar specifieke manieren om aan God te laten zien dat we 
dankbaar zijn voor Jezus? (We kunnen ervoor kiezen om van Jezus 
te houden, Hem te volgen en te gehoorzamen. We kunnen Hem 
danken door het tegen Hem te zeggen; bidden.)

Vraag de kinderen om aan iemand in hun leven te denken, waar ze 
dankbaar voor zijn. Daag de kinderen uit om hun dankbaarheid te 
laten zien voor de volgende les.

 
Lieve God,
We zijn zo dankbaar voor Uw grote liefde. Dank U wel dat U 
voor onze zonden stierf. U liet ons zien hoe echte ware liefde 
eruit ziet. Help ons om ook die liefde te laten zien.
Amen.

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter 
eigenschap:  
Dankbaarhe-
id
Verbind met 
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


