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THUISONDERWIJS WEEK 6 
THEMA: LEVEN 

BIJBELMOMENT #5: EEUWIG LEVEN – GEZAAID EN OPGEWEKT 
(ook geschikt voor jonge kinderen) 

 
BIJBEL: 

Lees 1 Korinthe 15:35-44 
 
BESPREKEN: 
- Wat gebeurt er als iemand gestorven is? (Zijn lichaam wordt begraven) 
- Hoe gebeurt dat? (Het lichaam wordt in een houten kist gelegd. Op de begraafplaats wordt 
een gat in de grond gegraven. Daar wordt de kist in neergelaten. Daarna wordt er weer 
aarde overheen gedaan. De familie zet een steen erbij, zodat iedereen weet wie hier 
begraven ligt)  
- Waarmee vergelijkt Paulus begraven (vers 37-38)? (Met het zaaien van een zaadje in de 
aarde of het planten van een bloembol in de grond)  
- Waarom vergelijkt hij begraven hiermee (vers 42)? (Omdat er met het lichaam in het graf 
iets gebeurt dat je kunt vergelijken met wat er bij een zaadje of een bloembol gebeurt)  
- Wat gebeurt er dan? (Een zaadje of bloembol dat je in de aarde stopt, vergaat. Daar blijft 
niets van over. Maar uit dat zaadje of die bloembol groeit een nieuwe plant. Je moet een 
poosje wachten, maar daarna kun je dat zien. Het lichaam dat in de aarde begraven wordt, 
vergaat. Daar blijft op den duur niets van over. Maar als de Heere Jezus terugkomt op de 
aarde, komt zo iemand met een nieuw lichaam uit het graf. Je zou kunnen zeggen: het graf is 
een wachtkamer. Het dode lichaam wacht tot het moment dat de Heere Jezus terugkomt. 
Dan komt het uit het graf) 
- Bij de opstanding zijn er twee mogelijkheden: je gaat naar de duivel of je gaat naar de 
Heere. Paulus schrijft alleen over de laatste mensen. Wat zegt hij over het lichaam van Gods 
kinderen na de opstanding (vers 42-44)? (Het is onverderfelijk: het kan niet meer sterven. Het 
is heerlijk: blinkend als de zon. Het is krachtig: het zal nooit ziek, zwak of moe zijn. Het is 
geestelijk: net als God en de engelen) 

 
BEZIG: 
- Is er iemand in de familie of nabije omgeving gestorven in de achterliggende weken, kom 
daar dan nu op terug naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Wat gebeurt er als iemand 
sterft? Wat gebeurt er als iemand begraven wordt? Het lichaam wordt gezaaid in de aarde. 
Tot wanneer? Tot het weer wordt opgewekt als de Heere Jezus terugkomt. Ga na welke 
vragen je kinderen nog hebben en praat er (opnieuw) met elkaar over vanuit dit 
Bijbelgedeelte. 
- Is er niemand uit je omgeving gestorven, dan is het ook goed om met je kinderen stil te 
staan bij sterven en begraven worden. Zo zijn ze voorbereid wanneer het moment komt. 
Breng een bezoek aan de algemene begraafplaats van je woonplaats en praat met kinderen 
hierover door. Geef ze de gelegenheid om vragen te stellen. En als zij geen vragen stellen, 
stel ze dan zelf: wat gebeurt er als iemand sterft? Wat gebeurt er als iemand begraven 
wordt? Weet je dat al deze graven eens open zullen gaan? En dergelijke. 
- Verwerk het bezoek aan de begraafplaats door erover te tekenen of verven, het met lego 
of ander speelgoed na te bouwen, door met de kinderen zaadjes of bloembollen te begraven  
en dergelijke.  
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