Maria bij het graf van Jezus

(Joh.20:1-18)

Het is vroeg in de morgen, de zon komt al op.
De vogeltjes zingen hun lied.
Wie loopt daar zo eenzaam en stil langs de weg?
't Is Maria, ze heeft zo'n verdriet.
Ze gaat naar de
d tuin met het graf van de Heer.
Ach, haar Heer maakte iedereen blij.
Waarom moest Hij sterven? Ze weet het niet meer.
Is nu alles voor altijd voorbij?

Het is vroeg in de morgen, de zon is al op.
Er schijnt licht in het graf van de Heer.
Het graf is geopend, de steen is er af.
Waar is Jezus? Hij ligt er niet meer.
Er zijn wel twee engelen, zij vragen aan haar:
“Waarom
Waarom huil je en heb je verdriet?”
verdriet?
Maria zegt snikkend: “Waar
Waar is toch mijn Heer?
Want hier in het graf ligt Hij niet.”
niet.

Het is vroeg
g in de morgen, de zon is al op.
De tuin is vol warmte en licht.
Wie komt dichterbij? De tuinman misschien?
Hij kijkt naar haar droevig gezicht.
“Maria,” zegt Hij, en... Maria kijkt op.
Die stem..., 't is de stem van de Heer!
“Oh
Oh Meester, U leeft, U bent opgestaan!”
Maria knielt
lt blij voor Hem neer.

Het is vroeg in de morgen, de zon schijnt zo blij.
De vogeltjes zingen hun lied.
Maria zingt ook, en ze huppelt erbij.
Wat een blijdschap na zoveel verdriet.
Maria gaat naar de discipelen
d
toe,
ze vertelt hen: “De dood is voorbij!
Ik heb Hem gezien, onze Meester, Hij leeft!
Dit nieuws maakt ons allemaal blij.”
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Maria waarom huil jij?

Maria, waarom huil jij?
Veeg vlug je tranen af.
De Here Jezus die jij zoekt,
Is niet meer in het graf.
Maria, waarom huil jij?
Hoor, Jezus noemt jouw naam.
Pas dan herkent zij Jezus’ stem,
en ziet ze Jezus staan.
Maria, waarom lach jij?
Waarom kijk je zo blij?
Ik weet, de Heer is opgestaan,
Hij leeft voor jou en mij.
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Spelvorm:
Eén kind is Maria en loopt huilend door de
kring. (Met de handen voor de ogen.)
De kinderen zingen het lied over Maria.
Bij de vraag: “Maria waarom
waaro lach jij,
waarom kijk jij zo blij?” huppelt Maria en
ze zingt het antwoord: “Ik weet de Heer is
opgestaan, Hij leeft voor jou en mij!

Zie je Petrus en Johannes?
En zie jij Maria staan?
Weet jij hoe ze naar het graf gaan?
Wijs de kortste weg maar aan.

Pak nu maar 3 kleurpotloden,
teken lijnen naar het graf.
Kun jij deze plaat mooi kleuren?
Klaar? Je paasplaat is nu af.

