
 

 

Zondag 4 april 2021 

Bijbelgedeelte: Lukas 24:1-12 

Tekst voor de preek:______________________ 

Hoi jongens en meiden! 

Wat een feest, het is Pasen! Wat verandert er eigenlijk met Pasen? Wat is de impact van dat Jezus is opgestaan? Bovenaan het blad staat het: 

“Hoop van Pasen doet leven!” Je gaat dus pas echt leven als je ‘de hoop van Pasen’ hebt. Beetje ingewikkeld? De dominee gaat het uitleggen 

straks.  

Hieronder wat ideeën / knutsels om jou te helpen dit te begrijpen. Als je wilt, mag je een foto of filmpje van wat jij hebt gemaakt sturen naar 

0616344947 (Lia Lok). Wij zijn namelijk benieuwd wat jullie ervan maken!  

Handletteren  

Maak een ‘handlettertekst’ van de tekst van de preek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maak en zie! 
Hoop van Pasen doet leven: Je ogen zien meer dan eerst. Daar kun je zelf een voorbeeld van maken. 

Je hersens maken van twee losse plaatjes namelijk één beeld als ze snel na elkaar komen. Dit heb je nodig:  

 een vel papier,  

 stiften,  

 lijm,  

 een stokje (satéprikker, potlood of takje) 

 ronde vorm om om te trekken. (schaaltje op z’n kop bijvoorbeeld) 

 

1) Maak twee gelijke cirkels om in te tekenen. 

2) Teken in de 1e cirkel met donkere kleuren het graf en de vrouwen. Teken ze links. 

3) Teken in de 2e cirkel met felle kleuren ‘mannen in blinkende gewaden’. Teken ze rechts 

4) Knip de cirkels uit, plak ze tegen elkaar met het stokje er tussen. 

5) Wrijf het stokje tussen je handen, zodat de plaatjes gaan draaien. Wat zie je? 

6) Je kunt natuurlijk ook iets anders tekenen dan het voorbeeld! Bijvoorbeeld de discipelen zonder Jezus en Jezus in de andere cirkel, of 

misschien heb je zelf wel een heel mooi idee! 

 



Liedje schrijven 
Hiernaast staat een gedicht. Het is ook een lied. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGpScG26JTY 

 Lees het gedicht of luister het lied en beantwoord de vragen 

1) Wie wordt bedoeld met ‘Hij’ in couplet 1 en 2? 

_______________________________________________ 

 

2) Wie worden bedoeld met ‘wij’ in couplet 3? 

_____________________________________________ 

 

3) ‘De droom stortte in’. Welke droom denk je? Als je het 

lastig vindt, lees dan Lukas 19:35-38, of uit een 

kinderbijbel het verhaal van ‘Palmpasen’ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Couplet 3 en het refrein erna zijn vol hoop. Wat is er 

gebeurd waardoor de mensen ‘Jeruzalem weer in durven’ 

en zeggen: ‘mijn ogen zien nu meer’? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

4) Als het je gelukt is om op deze vragen een antwoord te 

geven, dan kun je nu misschien zelf wel een couplet erbij 

schrijven. Couplet 3 wordt dan couplet 4, en jij beschrijft 

in couplet 3 wat er gebeurd is, waardoor de mensen 

ineens niet meer vragen “waarom juist Hij?” maar dat ze 

zeggen: “Daarom juist Hij!” 

 

Het was een mooie droom, 
maar alles stortte in. 
Want eenmaal dood is dood 
en niks heeft nu meer zin. 
 
1.Hij is dood en begraven 
al drie dagen lang in het graf 
Hij die de mensen liet leven 
die licht aan duisternis gaf. 
Het is voorbij. Waarom? Waarom? 
Waarom juist Hij? 
 
Het was een mooie droom, 
maar alles stortte in. 
Want eenmaal dood is dood 
en niks heeft nu meer zin. 
 
2. Hij gaf hoop op iets beters. 
Hij zette het land op z’n kop. 
hij die Jeruzalem introk: 
Hosanna, een koning ten top! 
Het is voorbij. Waarom? Waarom? 
Waarom juist Hij? 
 
Het was een mooie droom, 
maar alles stortte in. 
Want eenmaal dood is dood 
en niks heeft nu meer zin. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
De dood voorbij. Daarom? Daarom? 
Daarom juist Hij! 
 
 
3. Maar we kunnen nu verder. 
We durven Jeruzalem in. 
Daar waar ’t hosanna nog naklinkt. 
’t Liep dood, maar het is het begin. 
De dood voorbij. Daarom? Daarom? 
Daarom juist Hij! 
 
De droom komt toch nog uit. 
Het is een nieuw begin. 
Mijn ogen zien nu meer 
en alles krijgt weer zin!  
 
De droom komt toch nog uit. 
Het is een nieuw begin. 
Mijn ogen zien nu meer 
en alles krijgt weer zin 

https://www.youtube.com/watch?v=jGpScG26JTY


 



Dans maken 
Heb jij dat wel eens ? Dat je zó blij bent, dat je wel kunt dansen? Bedenk een mooie dans bij het laatste refrein van dit lied. 

“De droom komt toch nog uit 

Het is een nieuw begin 

Mijn ogen zien nu meer 

En alles krijgt weer zin!” 

Hier kun je het hele lied luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=jGpScG26JTY 

 

Liedjes die passen bij ‘Hoop van Pasen doet leven!’ 
Maria kwam bij het graf https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc&t=10s  

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. (Jezus Overwinnaar) https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGpScG26JTY
https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc

