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Van Pasen naar Pinksteren 

1: Jezus’ verschijningen 
 

Doelen 
Het is heel mooi om erover na te denken wat je wilt dat je kind van dit Bijbelonderwijs leert 
en onthoudt. Je zou hiervoor doelen kunnen maken die passen bij de leeftijd van het kind. 
Bijvoorbeeld (misschien kun je zelf nog meer doelen bedenken): 

- Het kind kan vertellen na hoeveel dagen de Heere Jezus uit de dood is opgestaan 
- Het kind kan vertellen aan wie de Heere Jezus is verschenen (afhankelijk van de 

leeftijd van het kind kun je kiezen hoeveelheid verschijningen) 

 

Bijbel 
Johannes 20 en 21, Lukas 24, Mattheus 28 en 1 Korinthe 15 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus’ verschijningen’:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/pasen-pinksteren-1-jezus-verschijningen/ 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Jezus’ opstanding en Zijn  
verschijningen aan de vrouwen, de discipelen en  
bij de wonderbare visvangst vind je in  
‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, ISBN:  9789033120862 
In deel 2 en 3 vind je ook de geschiedenis van Zijn  
opstanding en verschijningen. 

 
 
 
 
 
 

 

Bijbeltekst 
Kies een Bijbeltekst. Onderstaande drie Bijbelteksten vind je met leerondersteuning op de 
website: 
1. Mattheüs 28 vers 5-6 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus285-6-leren/ 
2. Markus 16 vers 6b: Hij is opgestaan, Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd 
hadden. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus166-leren/ 
3. Johannes 11 vers 25: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven! 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1125-leren/ 

 

Psalmvers 
Psalm 32:6, Psalm 43:5, Psalm 105:5, Psalm 107:22 en Psalm 146:1 zijn mogelijk om aan te 
leren. Bij oudere kinderen zou je ook nog kunnen denken aan: Psalm 150:1,2,3 Psalm 119:1 
en Psalm 130:3 
De psalmkaarten met uitleg kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl  

 

De geschiedenis van ‘de verschijning aan de 
vrouwen, aan Maria Magdalena, de discipelen en de 

discipelen mét Thomas’ kun je ook vinden in een 
Bijbelleesboekje deel 8 NT van Ditteke den Haan in 
‘De opstanding van de Heere Jezus’  
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Bijbellied 
Er zijn veel liederen die rond Pasen gezongen kunnen worden. Onderstaande liederen 
hebben vooral betrekking op Zijn verschijningen: 

 
1. Maria Magdalena 
Zie Maria treurig staan, nu haar Heer’ is heengegaan. 
Bron: Lied 118 uit Elk zing’ Zijn lof De tekst is geschreven door Aagje Korver, Melodie: 
Annemarie Brouwer-Karels  

https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=253 
 

2.  De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja!  
Dit lied kun je vinden in het eerste deel van ‘Alles wordt nieuw’ lied 27. 
https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/de-heer-is-waarlijk-opgestaan/ 

Het staat ook in het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ van A.C. Jacobsen. 
 

3. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
Dit bekende lied staat ook in het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’.  
 
4. Op weg naar Emmaüs 
Twee mannen zijn op weg gegaan naar Emmaüs, hier ver vandaan.  

Dit lied heeft 3 coupletten en kun je vinden in deel 3, nr. 24 van ‘Alles wordt nieuw’ Hanna 
Lam en Wim ter Burg  
 
5. Thomas 
Thomas heeft Jezus niet gezien, hij was die avond weg. 

Dit lied heef 4 coupletten van 4 regels en is geschreven door Hanna Lam en op muziek gezet 
door Wim ter Burg. Je kunt dit lied vinden in ‘Alles wordt nieuw’ deel 3, nr. 25. 

 
6. De vissers op het meer 
De vissers op het eer, zij visten tevergeefs; 
Geschreven door Hanna Lam en te vinden in deel 2 van ‘Alles wordt nieuw’. Het lied heeft 4 
coupletten van 4 regels.  

 
7. De Heer’ is uit het graf gegaan 
De Heer is uit het graf gegaan en neemt het zaad van Jakob aan 
Geschreven door L.G.C. Ledeboer en kun je vinden in ‘Geestelijke lofzangen voor kinderen 
van de gereformeerde belijdenis’ en in ‘Sions zalen’ lied 20. Het heeft 3 verzen van 6 regels.  
 

Kijktafel  
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- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond (je kunt de 
stenen ook in een ronde glazen vaas of bloempot leggen met mos en takjes/bloembolletjes 
en de verwerkingskaartjes eromheen). 
- Leg op de ondergrond groen papier en strooi er wat zand of steentjes over. 
- Leg in een hoek een paar keien bij elkaar en op elkaar met een opening in het zicht. 
- Naar keuze kun je om de grote stenen heen dagelijks een verwerkingskaart van de 

verschijning die je behandelt erbij kunnen zetten.  
- Zet de boekjes die je rondom dit thema leest er bij en de te leren Bijbeltekst. 

 

Verwerking 

 

 
 
1. Verwerkingskaartjes 
Je kunt op www.bijbelsopvoeden.nl in de categorie ‘Peuters’ tien verwerkingskaartjes vinden 
die aansluiten bij het Bijbelrooster en Bijbelonderwijs Jezus’ verschijningen. Met deze 
verwerkingskaartjes kun je zelf een creatieve verwerking bedenken, zoals een Bijbels spel 
(memory, lotto) of een slinger.  
Als voorbeeld zie je deze week een poster 
- Links in de hoek is een kleurplaat geplakt van het geopende graf (zie hieronder) met 
daarachter een geel rondje met tien stralen (voor elke dag van het Bijbelrooster één). Zelf 
heb ik voor de stralen met geel én oranje gewerkt, zodat je wat meer overzicht geeft aan de 
kinderen.   
- Dagelijks na het lezen en bespreken van het Bijbelgedeelte kun je de kleurplaat laten 
kleuren en op laten plakken, zodat deze poster een handig hulpmiddel kan zijn om de 
kinderen te leren aan wie de Heere Jezus na Zijn opstanding is verschenen.  
- Bij kinderen die al cijfers leren kun je ook de cijfers 1-10 plakken.  
 
2. Kleurplaten 
Verder vind je op de website ook verschillende grotere kleurplaten van de verschijningen. 
- Aan Maria:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes201-kleuren/ 
- Aan de vrouwen:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas241-2-kleuren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas241-2-kleuren-2/ 
- Aan de tien discipelen:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1427-kleuren/ 
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- Aan Thomas  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes2024-28-kleuren/ 
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