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THUISONDERWIJS WEEK 6 
THEMA: LEVEN 

BIJBELMOMENT #1: 3 X LEVEN 
(ook geschikt voor peuters en kleuters) 

 
BIJBEL: 

Lees Johannes 11:19-27 
 
BESPREKEN: 
- Wie is er gestorven? 
- Waaraan is een einde gekomen? (Aan het lichamelijke of aardse/tijdelijke leven van 
Lazarus) 
- Over welk leven spreekt de Heere Jezus in vers 26? (Over het eeuwige leven in de hemel) 
- Over welk leven gaat het in vers 25 ook? (Over het geestelijke leven: het nieuwe leven in je 
hart) 
- In de Bijbel gaat het over drie soorten leven. Noem ze nog eens! (Het 
tijdelijke/aardse/lichamelijke leven, het geestelijke/nieuwe leven, het eeuwige leven) 
- De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven? Over welk leven gaat het dan? (Over alle 
drie: Hij gaat over het lichamelijke/tijdelijke/aardse leven (daarom kan Hij Lazarus 
opwekken). Hij geeft het geestelijke leven (Lazarus was -net als zijn zussen Maria en Martha- 
een vriend van de Heere Jezus, Lazarus geloofde dat de Heere Jezus de Zaligmaker was). Hij 
geeft het eeuwige leven (als Lazarus opnieuw sterft, is Hij voor altijd bij God in de hemel) 
- Wat betekent het voor ons dat de Heere Jezus de Opstanding en het Leven is? 
 
BEZIG: 
- Je kunt vandaag met kinderen stilstaan bij het leven in de natuur. Loop met jonge kinderen 
een rondje en kijk bewust welke dieren je tegenkomt. Praat erover of dieren ook drie 
soorten leven hebben? (Nee, bij hen is er alleen het tijdelijke/aardse leven) Probeer je 
kind(eren) duidelijk te maken dat het daarom zo verschillend is of een dier sterft of dat een 
mens sterft. 

- Je kunt ook in de tuin blijven en met elkaar op zoek gaan naar leven in de tuin. Je zult 
verbaasd zijn hoeveel leven je ontdekt. Om kinderen gericht te helpen kijken is een lotto 
gemaakt. Kijk goed naar het leven dat je ontdekt en kleur het op de lottokaart in. 
- Met oudere kinderen kun je je tuin natuurvriendelijk maken. Op www.vogelbescherming.nl 
vind je een handleiding om zelf van hout een vogelnestkastje te maken. Op 
www.natuurmonumenten.nl vind je ideeën om zelf een insectenhotel te maken. Je kunt ook 
bloemenzaad zaaien waardoor bijen en vlinders het naar hun zin hebben in je tuin. Of maak 
in een hoekje van de tuin een plekje waar meneer of mevrouw egel graag schuilt. 
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