Pasen met peuters en kleuters

Beertje
Beertje Jojo is weg

Thema
Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze
Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Pop Joris, een knuffelbeer, pop, auto, deken, een aap (handpop)
Verkleedkleren voor Maria ( doek/ shawl om het hoofd, lange rok)
Een grote plaat van het graf, de steen kan weggeschoven worden
Het boek 'Monkie' (Dieter Schubert, uitgever: Lemniscaat)

Poppenkast
Joris ligt in zijn bed. (Leg een deken over Joris) Hij is heel verdrietig. Zijn liefste
knuffelbeertje Jojo is weg. Hebben de kinderen hem gezien? Joris moet gaan
slapen, maar hoe kun je nu slapen zonder beertje Jojo? Hoort Joris geluiden?
Anders ligt beertje Jojo dicht tegen hem aan. Dan is Joris niet bang. Je kunt
van alles in beertjes oor fluisteren. Beertje Jojo begrijpt alles.
Helpen de kinderen mee om Jojo te zoeken? We roepen Jojo… nee, dat
helpt niet. Waar kan hij liggen? (De kinderen noemen allerlei plekjes) Joris
gaat zoeken. Hij ziet niks, het is zo donker in zijn ‘kamer’. ( Doe evt. een licht
aan achter de poppenkast) Onder de dekens? Joris gooit de dekens uit de
poppenkast. Ja, daar voelt hij iets bij zijn voeten. Help, wat zou dat kunnen
zijn? Het is hard en het voelt niet zo lekker zacht als Jojo. Joris gooit allerlei
voorwerpen uit de poppenkast. (Pop, auto) Hij vindt een aap. Joris begint
heel hard te huilen, en hij roept mama. (De poppenspeelster of een
medewerkster uit de zaal speelt de rol van moeder) Mama zegt dat ze
morgen verder gaan zoeken. Jojo komt echt wel terug. Ze vraagt: “Zal ik je
een verhaal vertellen over het aapje Monkie? Misschien kun je dan wel
slapen…”

Verhaal vertellen
Laat de platen zien uit het boek Monkie. De handpop Monkie vertelt wie hij is
en wat er met hem is gebeurd:
Zijn vriend Jeroen laat hem per ongeluk vallen in het bos. Allerlei dieren
vinden hem. Uiteindelijk vist een poppendokter hem uit het water. Op een
dag ziet Jeroen Monkie zitten in de etalage van de winkel van de
poppendokter. Wat zijn ze blij als ze elkaar weer hebben gevonden!

Maria is verdrietig
(De vertelster is verkleed als Maria)
Maria loopt verdrietig rond. Ze snuit haar neus, veegt haar tranen af en wringt
de zakdoek uit. (Laat uit een natte zakdoek water komen) Ze vertelt waarom
ze zo verdrietig is:
Een tijd terug was ik altijd verdrietig. Maar toen Jezus mijn Vriend werd,
maakte Hij me blij! Alle mensen maakte Jezus gelukkig; Een blinde man liet Hij
zien, een dove liet Hij horen, een verlamde kon weer lopen… (Ze vertelt wat
er met de Here Jezus is gebeurd:) Soldaten hebben Hem meegenomen,
snappen jullie dat nou? Hij heeft geen kwaad gedaan, nooit! Ze hebben Hem
laten sterven en in een graf gelegd. Ik moet steeds aan Jezus denken. Ik mis
Hem zo! Ik ben vanmorgen al heel vroeg opgestaan. Weet je wat ik ga
doen? Ik ga nog één keer naar het graf van Jezus. Ik smeer de lekkerste olie
die ik heb op het lichaam van Jezus. Maar hoe kan ik ìn het graf komen? Er
ligt een hele grote steen voor het graf. Die is voor mij veel te zwaar om weg te
rollen. (Maria wijst naar een grote plaat met het graf erop.) Maria stopt met
huilen als ze hoort zingen. Iemand zingt het lied;
Maria waarom huil jij, veeg vlug je tranen af.
De Here Jezus die jij zoekt is opgestaan uit het graf.
Maria loopt weg. Iemand opent het graf en schuift de steen op de grote
plaat aan de kant, en zingt:
Er is een wonder gebeurd! Een wonder gebeurd!
De steen voor het graf is eraf. Weg!
Jezus kwam uit het graf vandaan.
Jezus leeft Hij is opgestaan.

Maria is blij
(Maria komt blij en huppelend op. Ze vertelt:)
Ik kwam bij het graf. Ik zag dat de grote zware steen niet meer voor het graf
ligt. Ik keek naar binnen en het graf was helemaal leeg. Ik schrok. Wat
hebben ze met Jezus gedaan? Hebben ze Hem ergens anders neer gelegd?
Maar dat kan toch niet? Toen zag ik nog iemand in de tuin. Ik dacht dat is de
tuinman. Hij werkt hier in de tuin en hij weet misschien wel waar ze Jezus
hebben neer gelegd. Opeens hoorde ik mijn naam noemen: ‘Maria.’ Die
stem ken ik heel goed. Het is de stem van Jezus! Ik droogde vlug mijn tranen,
ik kon mijn ogen niet geloven: Jezus stond voor mij. Hij lachte naar mij. Ik viel
meteen op mijn knieën. (Maria knielt neer) En ik wilde Hem aanraken. Jezus
zei: “Maria, ik ga nu naar mijn Vader in de hemel. Jij mag naar mijn vrienden
gaan en ze vertellen dat je Mij hebt gezien. Ik leef, Ik ben opgestaan uit de
dood.” Daag, ik ga er nu vlug vandoor om dit grote nieuws aan de discipelen
te vertellen.
Iemand zingt het lied;
Maria waarom lach jij, waarom kijk jij zo blij?
(Maria:) Ik weet de Here Jezus leeft, Hij leeft voor jou en mij.
Maria gaat huppelend af, en ze zingt: ‘Er is een wonder gebeurd’

Joris en Jojo
Zullen we kijken of Joris nog verdrietig is? Beertje Jojo is nog steeds weg. Joris
wijst enkele kinderen aan die hem mogen helpen met zoeken. Het beertje is
ergens verstopt. Wie Jojo vindt, geeft hem aan Joris. Wat is Joris blij als Jojo
weer terug is! Hij knuffelt Jojo.

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
Ik weet, de Heer is opgestaan,
Hij leeft voor jou en mij!’
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Er is een wonder gebeurd

Er is een wonder gebeurd!
Een wonder gebeurd?*
De steen voor het graf, is eraf. Weg!**
Jezus kwam uit het graf vandaan.
Jezus leeft! Hij is opgestaan.
Er is een wonder gebeurd!
Een wonder gebeurd?*
Mijn zonden zijn allemaal weg. Weg!**
Jezus maakte mij vrij en blij.
Jezus leeft! Hij woont in mij.
mij
* Groep/kind 1 zingt: ‘Er is een wonder gebeurd.’
gebe
Groep/kind 2 vraagt, met een spreekstem:
‘Een wonder gebeurd?’
Groep/kind 1 zingt het lied uit, en vertelt wat er is gebeurd.
** Roep het uit: ‘Weg!’ Laat met je hand
zien dat je iets van je afwerpt.
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Het graf van Jezus
0
0
0
0
0
0

Vergroot de plaat van het graf en de steen
Kopieer de bladen op stevig papier
Knip de steen uit
Knip of prik de rechte dikke lijn door, onderaan het graf
Schuif de steen in de opening, zodat het graf is afgesloten
Bij het zingen van het lied ‘Er is een wonder gebeurd’ schuif
je de steen aan de kant, het graf is open!
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Jezus is niet hier,
Hij is opgestaan.
Matteüs 28 : 5

