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Vertelling 8–12 jaar

Wat een plek
‘Snel, doe de deur dicht.’ De leerlingen kijken elkaar bang aan. Ze willen graag even 
samen zijn, maar ze zijn ook bang voor de mensen buiten. 
‘Ze hebben Jezus doodgemaakt, wie weet wat ze met ons willen doen!’ De leerlingen 
praten zachtjes met elkaar. 
‘Wat vind jij nou van het verhaal van Maria?’ vraagt een leerling. 
‘Dat het graf van Jezus leeg is?’ vraagt een ander. ‘Ach, dat lijkt mij te mooi om waar te 
zijn. We hebben Jezus zelf van het kruis gehaald en in het graf gelegd. Weet je nog die 
gaten in zijn handen en die snee in zijn zij? Jezus is echt dood. Het graf kan niet leeg 
zijn!’ 
De andere leerlingen knikken voorzichtig. Het lijkt ook te mooi om waar te zijn. Maar 
toch.
Opeens voelen ze dat ze niet alleen zijn. Ze kijken om zich heen. Daar zien ze Jezus 
staan. Hij groet ze en zegt: ‘Ik wens jullie vrede’. 
De leerlingen weten niet wat ze zien. Ze kunnen het bijna niet geloven. Maar ze moeten 
wel. Jezus leeft. Hij staat recht voor hun neus!
Een stuk minder bang verlaten ze het huis. Ze gaan op weg naar Tomas. Hij was er die 
avond niet bij. En hij moet ook weten wat er gebeurd is. ‘Tomas, wij hebben de Heer 
gezien!’ 
Tomas schudt zijn hoofd. ‘Dat lijkt me sterk’, zegt hij. Maar zijn vrienden houden vol. 
Het maakt Tomas zelf een beetje boos. ‘Ik heb gezien hoe ze de spijkers in zijn handen 
sloegen’, zegt hij. ‘En ik heb gezien hoe ze met een zwaard in zijn zij staken. Pas als ik 
Jezus zelf zou zien en die wonden zou voelen, dan geloof ik dat het waar is wat jullie 
zeggen!’ 

Een week later zijn de leerlingen weer samen. Tomas is er ook. Ze hebben de deuren 
en ramen goed dichtgedaan. Maar weer voelen ze dat ze niet de enigen zijn in dit huis. 
Jezus is er ook. ‘Ik wens jullie vrede’, zegt hij. 
Tomas ziet Jezus staan. Hij ziet de plekken op zijn handen en in zijn zij. Jezus loopt 
naar Tomas toe en steekt zijn handen uit. ‘Voel maar’, zegt hij. 
Nu gelooft Tomas het ook. Jezus leeft.
Jezus zegt: ‘Jullie kunnen mij zien en geloven nu dat ik leef. Gelukkig zijn er mensen 
die mij niet kunnen zien en het ook geloven!’ 
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To do
Kijk eens goed naar een ander. Wat zie je aan hem of haar?

8-10 jaar

l
Gesprek: Kun je soms al aan je 

vader, moeder, juf, vriend zien hoe 

het met ze gaat? Wat zie je dan? Laat 

de kinderen voorbeelden noemen en elkaar 

daarover vertellen. 

Als je in de kamer bij de leerlingen had 

gestaan, wat had je dan aan de leerlingen 

gezien? En aan Jezus?

p
Spel: Het thema is: Wat zie je aan mij? 

Laat de kinderen in tweetallen tegenover 

elkaar zitten en elkaar goed observeren. 

Om de beurt beschrijven ze iets van wat ze 

zien. Dit doen ze zo objectief mogelijk. Dus 

niet: ‘Ik zie mooie oorbellen’, maar: ‘Ik zie oor-

bellen met een diamantje erin’. 

s
Creatief: Laat de kinderen een 

spiegel maken en die versieren. 

Misschien kan er een tekst op staan 

als: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’ 

Laat de kinderen zichzelf bekijken in de  

spiegel. Wie in hun omgeving zou meer  

kunnen zien dan alleen het spiegelbeeld? Wie 

kent jou zo goed, dat ze ook aan jou kunnen 

zien hoe jij je vanbinnen voelt?

 11-12 jaar

l
Gesprek: Jezus is opgestaan en laat 

zich aan de leerlingen zien. Hoe zou 

hij eruitgezien hebben? Waarom 

denk je dat? Praat daar met de kinderen over 

door.

p
Spel: Het thema is: Wat zie je aan mij? 

Laat de kinderen in tweetallen tegenover 

elkaar zitten en elkaar goed observeren. 

Om de beurt beschrijven ze iets van wat ze 

zien. Dit doen ze zo objectief mogelijk. Dus 

niet: ‘Ik zie mooie oorbellen’, maar: ‘Ik zie oor-

bellen met een diamantje erin’. Bedenk samen 

of het iets het betekent dat ze zien. Zo kunnen 

die oorbellen iets vertellen over een verjaardag 

en een oma die ze gegeven heeft.

Weetje
Als iemand iets niet gelooft, zeggen mensen soms dat diegene ‘een ongelovige 
Tomas’ is. Is dat eigenlijk wel terecht?  


