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Verschijningen na de opstanding 
- Gezinsmoment (4-14 jaar) – 

 

 
Aan wie is de Heere Jezus allemaal verschenen na Zijn opstanding? 

Het is leerzaam om dit op het Paasfeest met elkaar op een rij te zetten.  
Daarbij kun je verder kijken dan alleen de verschijningen op de 

opstandingsdag en alle verschijningen in de veertig dagen dat Jezus nog op 
aarde is, opzoeken. 

 
 

Binnenkomer 
Welke verschijningen van de Heere Jezus na Zijn opstanding kennen de kinderen? Schrijf ze 
op en kijk hoe ver je komt.  

 
Bespreken 

- Waarom is de Heere Jezus opgestaan? (Om te laten zien dat Hij sterker is dan de dood en de 
dood overwonnen heeft. Hij is levend geworden om dode zondaren nieuw leven in hun hart te 
kunnen geven en om gestorven mensen levend te maken als bij Zijn wederkomst – zie Zondag 
17 van de Heidelbergse Catechismus) 
- Waarom is de Heere Jezus na Zijn opstanding aan mensen verschenen? (Om te laten zien 
dat Hij echt de dood overwonnen heeft en echt levend is geworden) 
- Hoeveel dagen na Zijn opstanding was Hij nog op aarde? (40) 
- Wat gebeurde er toen? (Toen ging Hij naar Zijn Vader in de hemel – Hemelvaartsdag) 
 
 

Bezig 

Ga met elkaar in de Bijbel op zoek naar de verschijningen van de Heere Jezus na Zijn 
opstanding. Neem de verschijningen die je bij ‘Binnenkomer’ opgeschreven hebt als 
uitgangspunt en vul deze aan. Probeer ze als laatste allemaal in de goede volgorde te zetten. 

Met jongere kinderen: 
- Geef ze een kinderbijbel en laat ze verschijningen opzoeken en aangeven welke nieuwe 
verschijningen ze gevonden hebben. Leer ze meteen waar ze zoeken moeten. Niet in het 
Oude Testament, toen was de Heere Jezus nog niet als Mens op aarde. Wel in het Nieuwe 
Testament: van kribbe naar kruis en dan de opstanding en de verschijningen. Geef ze er een 
afgesproken tijd voor en vul dat wat ze gevonden hebben aan op het vel papier. 

Met oudere kinderen: 
- Geef ze een Bijbel en laat ze verschijningen opzoeken (geef aan hoeveel tijd je hiervoor 
geeft, bijvoorbeeld twintig minuten). Praat erover waar ze moeten zoeken: niet alleen in de 
laatste hoofdstukken van de vier Evangeliën, maar ook in 1 Korinthe 15. Vul dat wat ze 
gevonden hebben aan op het vel papier. 
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Hulpmiddelen 
Jonge kinderen: 

Op de website vind je tien verwerkingskaarten bij de verschijningen van de Heere Jezus. Je 
kunt je kinderen deze laten kleuren en in de goede volgorde laten leggen.  

Oudere kinderen: 
Leer de verschijningen van de Heere Jezus uit het hoofd.  

Gezamenlijk: 
In plaats van op een vel papier kun je de gebeurtenissen ook verwerken in een Bijbelse 
kijktafel.  
1. Je kunt een strook papier om een bloempot plakken en daar de dagen en de 
gebeurtenissen op schrijven (oudere kinderen) of de verwerkingskaarten op plakken 
(jongere kinderen) (foto 1). 
2. Als het niet om de bloempot past, kun je het er ook boven hangen (foto 2). 
 
 

      
 

 
Besluiten 

Praat erover wat de betekenis is van de opstanding van de Heere Jezus. Dat kan bijvoorbeeld 
met de woorden van Zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus.  
 
 


