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Begraven is zaaien 
Gouden Gezinsmoment (3-12 jaar) 

Serie ‘sterven-begraven-weer opstaan’  
- ‘Begraven’ deel 1- 

 
 

 

Het is belangrijk om kinderen  
– voordat ze in de nabije omgeving  

met sterven te maken krijgen –  
meer te leren over sterven en begraven worden.  

Breng een bezoek aan de algemene begraafplaats 
en praat met kinderen hierover door. 

Geef ze de gelegenheid om vragen te stellen,  
zodat je zelf de gelegenheid krijgt om antwoorden te geven. 

Dat kan met behulp van dit gezinsmoment.  
 
 

Binnenkomer 
Bezoek met je kinderen de algemene begraafplaats van jullie woonplaats. Vertel je 
kinderen vooraf – als ze dat nog niet weten – dat mensen sterven. Handreikingen 
voor dit gesprek vind je in het Gouden Gezinsmoment ‘Sterven deel 1’ op deze 
website. 
Leg tijdens het bezoek aan de begraafplaats uit wat je ziet: graven, stenen … Lees 
de tekst op een aantal grafstenen. Vertel wat deze tekst zegt. Leg uit dat deze mens 
hier begraven ligt. Wijs de kinderen op de stilte van een begraafplaats.  
 
 

Bespreken 
Bespreek het bezoek aan de begraafplaats na. Wat viel de kinderen op? Welke 
vragen hebben ze? Waarom is het zo stil op een begraafplaats. En dergelijke… 
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn erg gericht op feiten. Ze zullen waarschijnlijk 
willen weten hoe een lichaam dat begraven ligt, eruit ziet. Vertel daar eerlijk over. 
Mogelijk roept dat bij jezelf emoties op. Kinderen hebben dat veel minder. Zij zijn 
gericht op de feiten. Wil je een handreiking hierbij? Kijk dan bij het Bijbelleesrooster 
‘Sterven-Begraven-Weer opstaan’ op deze website. 

 
 

Bijbel erbij 
Lees 1 Korinthe 15:35-38 en 42-44 en bespreek dit aan de hand van de volgende 
vragen: 

- 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 
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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 (een geestelijk lichaam, vers 44) 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) 

 
 

Bezig 
Plant met de kinderen een paar bloembollen of zaai een paar zaadjes. Laat ze er 
goed naar kijken. Het lijkt niets bijzonders. Het ziet er dor en droog uit. Die 
zaadjes/bloembollen lijken wel dood. Daarom gaan jullie ze begraven in de aarde in 
een bloempot. Benadruk dat er nu een tijd van wachten komt. Vervolg dit 
gezinsmoment als er plantjes uit de zaadjes/bollen groeien. Dat kan met behulp van 
het gezinsmoment ‘Begraven – deel 2’ van deze website. 
 
 

Besluiten 
Het is goed om bij de kinderen eerst de feiten te laten zakken, voordat je naar de 
toepassing voor eigen hart en leven gaat. Wil je de toepassing toch maken, doe dit 
dan bijvoorbeeld de volgende dag naar aanleiding van een Bijbelgedeelte (de 
opstanding van de Heere Jezus of de opwekking van Lazarus bijvoorbeeld. Ook 
gelijkenissen van de Heere Jezus (kaf of koren) of wat Hij verder vertelt over de dag 
van de wederkomst (Mattheüs 25 bijvoorbeeld) is als aanknopingspunt hierbij te 
gebruiken). Werp de kinderen niet alleen terug op zichzelf (bij wie hoor jij?), maar 
wijs hen bovenal op de Heere Jezus, Die de Opstanding en het Leven is (Johannes 
11). 
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