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Opstanding van het lichaam 

& 
Het eeuwig leven 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 22 

 

 
 

Ik geloof in de ‘wederopstanding des vleses en een eeuwig leven’. 
Geen gemakkelijke woorden voor een kind. 

Wat betekent het? 
Zondag 22 legt het uit. 

 
 
 

Binnenkomer 
Begraven is zaaien, zegt Paulus in 1 Korinthe 15:37-38. Laat de kinderen een zaadje 
of een bloembol zien en er goed naar kijken. Het ziet er dor en droog uit. Ze lijken 
wel dood. Wat er met een gestorven lichaam in het graf gebeurt, kun je vergelijken 
met wat er bij een zaadje of bloembol in de aarde gebeurt.  
Een zaadje of bloembol die 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. 
 
 

Bespreken 
Ga na welke vragen de kinderen hierbij hebben. Laat ze alle vragen stellen die er zijn 
en zoek samen met de kinderen naar antwoorden. 
 
We gaan er samen over lezen uit de Heidelbergse Catechismus. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 22 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit gedeelte met 
behulp van de volgende vragen: 
1. Wat gebeurt er met de ziel als iemand sterft? 
2. Wat gebeurt er met het lichaam als de Heere Jezus terugkomt? 
3. Welk lichaam zullen Gods kinderen dan hebben? 
4. Wanneer begint het eeuwige leven? 
5. Wat houdt het eeuwige leven in na de terugkomst/wederkomst van de Heere 
Jezus? 
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Bezig 
- Je kunt met de kinderen een paar bloembollen planten of een paar zaadjes zaaien. 
Als je dit langs de rand van een glazen bak doet, kunnen de kinderen zien wat er 
onder de aarde gebeurt en hoe het proces van afsterven en nieuw leven groeien 
gaat. Geef elk kind een papier met stokje om bij de zaadjes/bloembollen te zetten en 
waarin ze iets schrijven of tekenen over begraven. Benadruk na het poten/zaaien dat 
er nu een tijd van wachten volgt. Het graf is als het ware een wachtkamer. De doden 
wachten tot het moment dat God ze uit het graf roept en een nieuw lichaam geeft (1 
Korinthe 15). 
 
- Je kunt de kinderen een kleurplaat van Pasen laten kleuren of een tekening van 
Pasen laten maken. Omdat de Heere Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en 
het Leven’ zullen doden opstaan uit het graf. 
 
- Je kunt met elkaar naar de begraafplaats gaan en daar ervaren hoe stil het is. 
Benadruk op de begraafplaats dat iedereen hier in zijn graf wacht tot het moment dat 
de Heere Jezus terugkomt. Misschien zijn er wat oudere kinderen/leerlingen van 
groep 8 die zich afvragen hoe dat kan. Vertel dan het volgende verhaal (ben je 
technisch en heb je de materialen in huis, dan kun je het ook voordoen):   
  

Een leraar techniek op het voortgezet onderwijs ging eens met zijn klas een rondje 
lopen. Hij kwam met zijn leerlingen langs een begraafplaats. ‘Wie is er zo dwaas om 
te geloven dat deze doden eens zullen opstaan?’ vroeg een leerling. De leerlingen 
praatten allemaal door elkaar. De één vond dat dit onmogelijk was en de ander dacht 
dat God het wel zou kunnen. De leraar zei niets.  Maar toen ze allemaal weer in de 
klas waren, nam hij een pot en deed daarin vijlsel van hout (zaagsel) en vijlsel van 
ijzer. Dat schudde hij goed door elkaar. Toen vroeg hij: ‘Wie is er zo wijs dat hij het 
ijzervijlsel uit het zaagsel kan halen?’ De leerlingen begrepen wel dat dit een 
onmogelijk werk was.  De leraar nam een grote en sterke magneet en hield die boven 
de pot. De leerlingen keken verbaasd toe: de ijzerdeeltjes sprongen er zo uit.  De 
leraar zei: ‘Zou God de Almachtige dan niet uit de aarde de dode lichamen kunnen 
ophalen’?  

  
 
- Je kunt jongere kinderen een kleurplaat over de hemel laten maken of oudere 
kinderen een opstel over de hemel laten schrijven. Het is leerzaam om hun 
gedachten daarover te zien/lezen en mogelijk kun je er een andere keer nog weer bij 
aansluiten. 
 

Besluiten 
Vraag tot besluit aan de kinderen of iedereen naar de hemel gaat. Benadruk dat er 
twee mogelijkheden zijn. Haal eventueel de plaat van de brede en de smalle weg 
(nog weer eens) tevoorschijn. De leerling en onderwijzer uit de Catechismus weten 
zeker dat ze voor altijd bij de Heere zullen zijn. Hoe weten ze dat? Door het geloof in 
de Heere Jezus Die de Opstanding en het Leven is! 
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