
 

Stervend tarwegraan 
Gezinsmoment  

voor de Lijdensweken (4-14 jaar) 
 
 

De Heere Jezus vergelijkt Zijn sterven en de gevolgen daarvan bij 
een tarwegraan dat in de aarde sterft en daardoor veel vrucht geeft. 

Een aansprekend beeld voor kinderen dat in dit gezinsmoment 
wordt uitgewerkt. 

 
 

Binnenkomer 
Zoek in de bibliotheek (of wanneer je dat wenst: op internet) informatie over het 
ontkiemen en het groeien van tarwe of andere zaden. Neem deze informatie met de 
kinderen door. Benadruk dat een zaadje eerst in de grond moet komen en daar moet 
afsterven. Zo kan er uit het oude zaadje een nieuw plantje gaan groeien dat vruchten 
geeft. 
 

Bezig 
1. Zaai met de kinderen in een doorzichtige glazen pot (of begin op natte watten en 
plant het daarna over) zaad naar keuze. Gebruik -om de les van dit Gezinsmoment 
zo duidelijk mogelijk te maken- bij voorkeur zaad van planten waar duidelijke 
vruchten aan gaan groeien (graan, bonen, aardappels, aardbeien en dergelijke).  
2. Laat de kinderen vertellen hoe dit zaad uitgroeit tot een plant met vruchten en ga 
na of ze het proces dat je bij de binnenkomer behandeld hebt, goed overgekomen is. 
 

Bijbel 
1. Vertel dat de Heere Jezus in de Bijbel Zijn sterven vergelijkt met een tarwegraan 
dat in de grond ontkiemt en afsterft en zo vruchten geeft.  
2. Lees Johannes 12 vers 23 en 24. Laat de kinderen in eigen woorden zeggen wat 
de Heere Jezus hier zegt en wat Hij bedoelt. 
3. Lees voor hoe de kanttekeningen deze tekst uitleggen: ‘Met deze gelijkenis wil 
Christus zeggen, dat Hij eerst moet sterven en daarna opstaan om de mensen tot de 
zaligheid te brengen’. 
 

Bespreken 
1. Waarom moest de Heere Jezus sterven? (Het antwoord staat in Vraag en 
Antwoord 40 van de Heidelbergse Catechismus: ‘Omdat niet anders voor onze 
zonden kon betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God’. Adam en Eva 
hebben gezondigd en wij met hen. De straf op de zonde is de dood. Daarom moest 
de Heere Jezus sterven. Alleen zo kan Hij de straf die mensen verdiend hebben 
wegdoen.) 
2. Is de Heere Jezus in het graf gebleven? (Nee, Hij is op de derde dag opgestaan.) 
3. Waarom is Hij opgestaan? (Om mensen nieuw leven te kunnen geven. Om 
mensen zalig te maken.) 
  



 
Met jonge kinderen kun je hier stoppen. Zet de glazen pot met zaad 
duidelijk zichtbaar neer, zodat de kinderen telkens kunnen kijken naar het 
ontkiemen van het zaad en het proces van groei en steeds aan dit 
Gezinsmoment herinnerd worden.  

       
 
Ga met oudere kinderen nog even door met onderstaande tekst, want er 
valt meer te leren van stervend tarwegraan. In het hart van iemand die 
bekeerd wordt, gebeuren twee dingen: er sterft iets en er komt iets tot leven. 
Net als bij zaad dat je zaait. 

 
 
 
 

 
Bijbel 

1. Lees Romeinen 6 vers 1-8. Het gaat hier over de afsterving van de oude mens en 
de opstanding van de nieuwe mens (Heidelbergse Catechismus Zondag 33). 
2. Wat is het oude in het hart dat sterven moet net als een tarwegraan? (Het oude is 
het verkeerde, het zondige in het hart. Dat moet weg. Dat moet sterven. Je krijgt 
verdriet en berouw in je hart omdat je God door je zonden vertoornd hebt. Je gaat die 
zonden steeds meer haten en vlucht ervan weg.) 
3. Wat is het nieuwe in het hart dat gaat groeien als een nieuw plantje? (Het nieuwe 
is het goede, het verlangen naar God. Dat gaat groeien. Het is een hartelijke vreugde 
in God door Christus. Het is liefde tot God en een verlangen om de wil van God te 
doen in je leven.) 
4. Welke vruchten gaan er aan deze nieuwe plant groeien? (Vruchten van geloof en 
bekering (Matthéüs 3:8, Matthéüs 7:16-20, Matthéüs 13:23), ook wel vruchten van de 
Geest genoemd (Galaten 5:22). 
5. Noem eens concreet wat je daarvan in het leven van deze mensen ziet? (Galaten 
5:22: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid.) 
 

Besluiten 
Stimuleer de kinderen hun eigen leven ernaast te leggen. Welke vruchten laat ons 
leven zien? Als dat verkeerde vruchten zijn, wat moet er dan gebeuren? Bij Wie moet 
je zijn? Sluit af met gebed. 
 
 
 
 


