De verschijning aan Maria Magdalena
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Het lege graf
1.

Maria is al heel vroeg wakker.
Zij denkt steeds weer aan haar Heer.
Waarom is Hijij toch gestorven?
Waarom leeft Hijij nu niet meer?

3.

Maria gaat naar Jezus graf.
De steen is voor het graf vandaan.
Het graf is leeg, Maria schrikt.
Zij is weer snel terug gegaan.

4.

2.

Ze roept: “Petrus
Petrus en Johannes!
Het graf is leeg. Gaan jullie mee?
Waar zou Jezus nu toch liggen?
Hebben jullie een idee?”
idee?
Petrus rent naar Jezus graf toe.
Ja, zo snel als hij maar kan.
In het graf liggen de doeken.
Hij begrijpt hier niets meer van.

Deze dag is heel bijzonder.
Petr is naar huis gegaan.
Petrus
Ma die dag ziet hij het wonder:
Maar
Jezus is weer opgestaan!
5.
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Maria ziet Jezus,
Jezus,
Hij is opgestaan
opgestaan
Maria kijkt inJezus graf.
Maar nee, daar ligt haar meester niet.
Twee engelen die vragen haar:
“Vrouw,
Vrouw, waarom heb je zo’n verdriet?”
Maria huilt: “Waar is mijn Heer?
Waar
aar hebben ze Hem neer gelegd?”
Loopt daar de tuinman? Weet hij het?
Hoor, weet je wat hij tot haar zegt?
“Maria!”… Dan herkent ze hem.
En ze ziet Jezus voor haar staan.
“Mijn
Mijn Meester!” roept Maria blij.
“U leeft
eeft Heer, U bent opgestaan!”
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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
ak nu maar 3 kleurpotloden,
teken lijnen naar het graf.
Kun jij deze plaat mooi kleuren?
Klaar? Je paasplaat is nu af.
af
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De verschijning aan Maria Magdala
Petrus en Johannes bij het lege graf;
Mat. 28:1-10; Marc. 16:1-11; Luc. 24:1-12; Joh. 20:1-18
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Kijk bij zing mee > liedjes over Pasen
Kijk bij poppenspel > Beertje Jojo, Pasen met kleuters
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