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Zondag 4 april 2021 

Wim Win is een spelletjesfanaat  
overal waar hij naartoe gaat,  
neem hij zijn speelbord mee  
en daagt hij je uit voor een potje of twee.  
Wim Win zet de pionnen klaar  
voor hem is het echt geen enkel bezwaar  
om te verliezen in plaats van te winnen  
want moet hij terug naar start dan kan hij mooi opnieuw beginnen.  
 

Vandaag vieren we het paasfeest. Jezus was gestorven en het leek 
‘game over’ te zijn. Maar met Pasen maken we een nieuwe start. 

 

Steek de kaars aan en zeg er een gebed bij: 

Gebed  

God van leven, Wij danken U omdat we mogen vieren dat Jezus opstond uit de dood.  
Zo liet Hij zien dat U een nieuw begin maakt - altijd, zelfs na de donkerste nacht. 
 Wij bidden U voor mensen in het donker, mensen die niet weten wat de toekomst hen 

zal brengen. Geef nieuwe hoop, God. Laat het Pasen zijn. Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. 
Amen 
 

Vertel of lees het Paasverhaal: Johannes 20:1-18 

In de tuin Het is vroeg. Zo vroeg, dat het nog donker is. In het donker loopt Maria in de tuin. Ze is op 
weg naar het graf van Jezus. Maria loopt verder de tuin in. Daar ziet ze het graf. Maar ze ziet ook wat 
geks. De grote steen is weggerold. De steen ligt niet meer voor het graf. Maria schrikt. Ze rent snel 
terug.  

Dan ziet ze Petrus en Johannes. ‘Kom snel!’ zegt ze tegen de leerlingen. ‘De grote steen is weggerold. 
Iemand is in het graf geweest. Misschien hebben ze Jezus wel meegenomen!’ Petrus en Johannes 
rennen met Maria mee naar het graf. Ze kijken naar binnen. In het graf liggen alleen nog wat doeken. 
Jezus is weg. Johannes en Petrus begrijpen wat er is gebeurd. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Precies 
zoals hij heeft gezegd. Blij gaan ze weer naar huis.  

Maria begrijpt er nog niks van. Zij blijft bij het graf. Ze huilt met grote tranen en kijkt naar binnen. 
Daar ziet ze twee engelen zitten. ‘Waarom huil je?’ vragen de 
engelen. ‘Ze hebben Jezus meegenomen’, snikt Maria. ‘Ik weet 
niet waar hij is.’ Dan kijkt Maria om. Achter haar staat iemand. 
‘Wie zoek je?’ zegt hij. Maria kijkt naar de man. Ze kent de man 
niet. Zou het de tuinman zijn? ‘Ik zoek Jezus’, zegt ze. ‘Heeft u 
hem misschien gezien?’ De man gaat vlakbij Maria staan. 
‘Maria’, zegt hij. Dan ziet Maria het. Die man is niet de 
tuinman. Het is Jezus! Wat is Maria blij. Ze wil Jezus een knuffel 



geven. Maar Jezus zegt. ‘Ga gauw naar huis. En vertel wat er is gebeurd.’ Snel rent Maria naar huis. 
Ze zoekt de leerlingen op en ze zegt: ‘Ik heb de Heer gezien!’ 

Zingen:  

Weet je dat de lente komt    https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s 

Van donker naar licht  https://www.youtube.com/watch?v=DE77oNBYStY 

Het is Pasen    https://www.youtube.com/watch?v=e13PoRbSglI 

 

Aan het werk: 

Een feest vier je samen. Maak jij een kaart voor iemand? Print hem uit, kleur hem mooi. Versier hem 
met de vlaggen en zet je naam er op. Breng hem weg of stop hem in de brievenbus. Wie maak jij blij? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je kunt samen een vier/kijktafel maken met een 
graf dat gemaakt is met behulp van stenen of 
een glas met nat zand. Het graf is dicht - de steen 
staat ervoor. Er staat een (paas)kaarsje naast het 
graf en dat nog niet brandt. Speel het verhaal na 
van Maria die bij het open graf komt. 

 

 

 

 

 

Knutselen, Steen/ Happy stone 

Laat de kinderen zoeken naar een mooie platte steen en deze 
versieren. Ze schrijven er minstens één woord op dat zij vinden 
passen bij het paasverhaal. Bedenk samen welk woord of 
welke zin er moet komen op de steen die ze mee hebben 
gekregen. Hou je de steen zelf of geef je de steen we aan 
iemand die een beetje geloof, hoop of liefde kan gebruiken. Of 
leg je de steen ergens neer? Wie zal hem vinden?  


