
 

Nieuw leven 
Gezinsmoment  

voor de tijd rond Paasfeest (4-16 jaar) 
 
 

De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven.  
Daarin ligt een rijke betekenis voor dode zondaren.  

Een gezinsmoment voor de tijd rond Paasfeest om de betekenis van 
Christus’ opstanding aan het hart van kinderen te leggen. 

 
 

Binnenkomer 
Maak als gezin een voorjaarswandeling. Let op alle signalen van nieuw leven die je 
in de natuur zit. Maak elkaar daar alert op. Vraag de kinderen wat ze ervan zien en 
laat ze steeds dingen noemen (vogelnestje, jonge dieren, nieuwe bladeren, 
bloeiende takken of bloemen, een boer die aan het zaaien is en dergelijke). 
Verzamel wat voorwerpen die symbool staan voor het nieuwe leven en maak daar 
thuis een Bijbelse kijktafel van (zie Bijbelse kijktafel voorjaar of Bijbelse kijktafel 
Paasfeest) 
 
 

Bijbel 
Lazarus is gestorven. Lees Johannes 11 vers 19-46.  
 
 

Bespreken 
1. Wat doet de Heere Jezus hier? (Lazarus levend maken) 
2. Wat laat Hij daarmee zien? (Dat Hij sterker is dan de dood en leven kan geven aan 
mensen die gestorven zijn) 
3. Hoe noemt de Heere Jezus Zichzelf (vers 25)? (Ik ben de Opstanding en het 
Leven) 
4. Wat kan Hij dus? (Leven geven aan doden) 
5. De Heere Jezus bedoelt daarmee niet alleen mensen die lichamelijk gestorven 
zijn, zoals Lazarus. Wat bedoelt Hij nog meer? (Hij heeft het over de tijdelijke, 
geestelijke en eeuwige dood. De tijdelijke dood is het sterven van je lichaam. De 
geestelijke dood is dat je zonder God leeft met een hart vol zonde. De eeuwige dood 
is de hel) 
6. Wat er gebeurt als de Heere Jezus je lichamelijk levend maakt, zie je hier bij 
Lazarus.  
- Wat gebeurt er als Hij je geestelijk levend maakt? (Dan geeft Hij een nieuw leven in 
je hart. Dan doet Hij de zonde weg en geeft Hij je liefde voor God en Zijn Woord)  
- Wat gebeurt er als Hij je eeuwig levend maakt? (Dan verlost Hij je van de hel en 
mag je voor eeuwig bij Hem in de hemel zijn) 
7. Wat is nodig om geestelijk en eeuwig te leven (vers 25 en 26)? (Geloof in de 
Heere Jezus) 
 

Besluiten 



Ga na of de kinderen begrepen hebben waarom de Heere Jezus is opgestaan en wat 
Zijn opstanding voor mensen betekent. Door Zijn opstanding kan Hij mensen die in 
het Paradijs voor de zonde, de duivel en de dood gekozen hebben, nieuw leven 
geven. Stimuleer de kinderen om de vragen die ze daarover hebben te stellen.   
Zing ter afsluiting Psalm 21:4. 
 
 
 
 


