
4 verwerkingen voor zondag 5 april 2020 
 

Thema: Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt  Matteüs 27:45-56 en 62-66 

Het graf van Jezus wordt bewaakt  Onderbouw  Duur: 15 min.  

Je hebt nodig:  

Voor elk kind een print van werkblad 1 op stevig papier - Scharen - Kleurmaterialen - Lijm -  

Voor elk kind een splitpen - Evt. enkele prikpennen 

Werkwijze:  

Knip het blad doormidden over de lange lijn. Kleur de tekening van het graf. Knip de soldaat en de 

steen uit en kleur deze ook in. Plak de soldaat naast het graf aan de linkerkant van het graf, tussen de 

kruizen  en schuin voor het open graf. Als je het heel precies wilt doen, zorg dan dat de tekening van 

het gras en de lijntjes van het kader netjes doorlopen. Probeer even uit wat de goede plek is voordat 

je hem opplakt. Maak (evt. met een prikpen) een gaatje op de plekken van de stippen (op de steen 

en op het graf). Leg de steen op het graf, met de gaatjes op elkaar, en steek de splitpen er doorheen. 

Kijk: nu kan de steen voor het graf liggen, maar ook worden weggehaald. 

 

Puzzelblad   Het einde?                 Middenbouw   Duur: 15 min.  

Je hebt nodig: 

Print voor elk kind werkblad 2. 

Oplossingen: 

Woorden maken: Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt.  

Wegstreepzin: dit is niet het einde.  

Alfabetpuzzel: Jezus’ begrafenis is niet het einde. 

 

Puzzelblad Het einde van Jezus?  Bovenbouw  Duur: 10 min.  

Je hebt nodig: een print voor elk kind van werkblad 3. 

Oplossingen: voorhangsel, spons, schreeuw, wijn, tempel, aardbeving, angst, zuur, lichaam, 

leerlingen, bewaker, graf.  

Uitkomst: zelfs de vijanden van Jezus twijfelen 

Hints                   Bovenbouw   Duur: 10 min.  

Je hebt nodig:  

Maak kaartjes met daarop de volgende woorden: - zonsverduistering - gescheurd voorhangsel 

(gordijn in de tempel) - spons met zure wijn op lange stok - aardbeving - dobbelen - zuiver linnen - 

grote steen - verzegeld graf - bewakers - doornenkroon - scharlakenrode mantel - bespugen - Golgota 

- kruis 

Speelwijze:  

Laat de kinderen om beurten een kaartje pakken en zonder te praten uitbeelden wat erop staat. Help 

de jongsten met lezen en kies eventueel een makkelijker kaartje. Als degene die aan de beurt is een 

medespeler nodig heeft, mag hij die aanwijzen/vragen. Laat de kinderen als ze het goed geraden  

hebben toelichten waar dit woord in het Bijbelverhaal past. 


