
1
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 20:1-18 | Maria ontmoet Jezus

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Voorbereiding

Maria ontmoet Jezus

1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project 

waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag 

staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en 

zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral 

op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd 

waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar 

Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen 

van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar 

toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer 

uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de 

Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen 

altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ 

voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus 

geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan 

zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te 

hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten 

in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn 

voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen 

laten.

Tijdens dit project lezen we de volgende 

teksten uit het Johannes-evangelie:

-  Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(Johannes 12:1-8)

-  Jezus wast de voeten van de leerlingen  

(Johannes 13:1-5, 12-17)

-  Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)

-  Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)

-  Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)

-  Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)

-  Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje en een lied. In de filmpjes is elke zondag een 

verteller te zien en te horen die de kinderen op een 

creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting 

de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 

In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan 

de slag met een poster met luikjes en een bijbehorend 

boekje met opdrachten. Iedere zondag openen de 

kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds 

meer de liefde van Jezus op het spoor komen.

Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. 

De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te 

bestellen via https://shop.bijbelgenootschap.nl.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de laatste van een blok 

met zeven teksten over Jezus’ laatste week 

volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 20:1-18 

centraal: Maria uit Magdala en twee leerlingen 

ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, en Maria 

ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

Maria, die naar de leerlingen rent, en op de 

leerlingen, die naar het lege graf rennen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op Maria die zich van het lege graf wegdraait 

en Jezus ziet staan.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt op de veroordeling en kruisiging 

van Jezus. Volgens Pontius Pilatus is Jezus onschuldig, maar 

hij veroordeelt Hem toch tot de kruisdood om een opstand te voorkomen. 

Onder het kruis staan drie vrouwen: de moeder van Jezus, haar zus en Maria 

uit Magdala. Johannes noemt hier ook ‘de leerling van wie Jezus veel hield’. 

Vaak wordt gedacht dat dit Johannes is. Maar het kan ook goed een figuur zijn 

die staat voor een ideale volgeling van Jezus. Verschillende keren wordt deze 

leerling naast Petrus genoemd: Petrus laat zien dat hij Jezus’ woorden nog niet 

helemaal begrijpt of moeite heeft om ze in de praktijk te brengen. ‘De leerling 

van wie Jezus veel hield’ laat zien hoe het wél moet. In plaats van te ontkennen 

dat hij Jezus volgt, staat hij bij het kruis. En in het verhaal van vandaag gelooft 

hij meteen dat Jezus is opgestaan – of Petrus dat ook doet, lezen we niet.

Naast Petrus en de geliefde leerling speelt Maria van Magdala een 

belangrijke rol in dit verhaal. Maria volgt Jezus al langer en zorgt voor  

Hem en zijn twaalf leerlingen. Ze is dus waarschijnlijk een rijke vrouw.  

Lucas zegt van haar dat Jezus zeven kwade geesten uit haar heeft 

weggejaagd (Lucas 8:2-3).

Johannes 20, het hoofdstuk over de opstanding, kun je verdelen in vier 

scènes. Vandaag lezen we daarvan de eerste twee: de ontdekking van het 

lege graf (vers 1-10) en de ontmoeting tussen Maria en Jezus (vers 11-18). Hierna 

volgen nog twee ontmoetingen met de opgestane Jezus: met de leerlingen 

(vers 19-23) en met Tomas (vers 24-29). In Johannes 20:30-31 vat de schrijver 

nog een keer samen met welke bedoeling hij zijn evangelie heeft geschreven, 

en waarom hij ervoor gekozen heeft om juist deze wonderen te vertellen: het 

gaat erom dat de lezers geloven ‘dat Jezus de messias is, de Zoon van God’, 

want ‘als je gelooft in Jezus Christus, krijg je het eeuwige leven.’

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Anders dan in andere evangeliën gaat bij 

Johannes maar één vrouw naar het graf: 

Maria uit Magdala. Waarom zij dat doet, 

vertelt Johannes niet. Wanneer zij ziet dat 

de steen is weggerold, rent zij – net als 

in de andere evangeliën – geschrokken 

weg, om kort daarna terug te keren met 

Petrus en ‘de leerling van wie Jezus 

veel hield’. In het graf zien de mannen 

de keurig opgerolde doeken liggen 

waarin Jezus’ lichaam gewikkeld was. 

Hoe Petrus hierop reageert, beschrijft 

Johannes niet. Maar we lezen wel dat 

de andere leerling meteen gelooft. Zijn 

reactie kun je als voorbeeld zien voor alle 

gelovigen.

In de andere evangeliën lees je dat Jezus 

door God opgewekt wordt uit de dood. 

Johannes schrijft hier op een andere 

manier over: Jezus heeft van God de 

macht gekregen om zelf uit de dood op 

te staan. Dat moest zo gebeuren volgens 

de heilige boeken. Het past bij de manier 

waarop Jezus ook op andere plekken 

in het Johannes-evangelie over zichzelf 

praat: Hij is Gods Zoon, één met God, en 

de dood heeft geen macht over Hem.

Hoe dichtbij Jezus toch komt, 

wordt in de volgende scène 

duidelijk. Maria staat huilend bij 

het graf. Zij kan nog niet geloven 

dat Jezus sterker is dan de dood. 

Ook haar gesprek met de engelen laat 

zien dat zij nog op een aardse manier 

naar de gebeurtenissen kijkt: ze hoopt 

dat de engelen kunnen aanwijzen waar 

Jezus’ lichaam naartoe is gebracht. Maar 

vanaf vers 14 komt er langzaam maar 

zeker verandering. Maria draait zich om, 

letterlijk en figuurlijk. Eerst denkt ze dat 

ze de tuinman voor zich heeft, maar als 

die haar naam noemt, weet ze: dit is 

Jezus, die beloofd had om als goede 

herder zijn leven voor zijn schapen te 

geven (Johannes 10:11) en hen bij hun 

naam te roepen (Johannes 10:3).

Nog steeds heeft Maria de stap naar 

het hemelse perspectief niet helemaal 

gezet: het liefst wil ze Jezus vasthouden. 

Maar alleen als ze Jezus loslaat, kan Hij 

vooruitgaan naar God de Vader, die ook 

haar Vader en de Vader van alle gelovigen 

is. En alleen als ze Hem loslaat, kan ze haar 

taak op zich nemen: aan de leerlingen, en 

uiteindelijk aan de hele wereld, vertellen 

dat ze de Heer gezien heeft.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 20:3-4.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 20:14.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te laten zien

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  de tekst en muziek van het lied Hij leeft van 

Elly en Rikkert

Om te doen: Snelle beweging!

Per kind:

-   het werkblad met de kleurplaat

-   het plaatje van Maria en van de twee 

leerlingen

-   twee strookjes karton of twee ijslollystokjes

En verder:

-   viltstiften of kleurpotloden

-   scharen

-   lijm

Om te doen: Feest met Maria

-   een rol ronde mariabiscuitjes

-   glazuurstiften in verschillende kleuren

Om te doen: Wees er snel bij!

-   een plaat van het open graf

-   plakband

Om te doen: ‘Maria draai je om’-quiz

-   de quizvragen van het werkblad

8-12 jaar 
Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: ‘Maria draai je om’-quiz

-  de quizvragen

Om te doen: Aansprekende puzzel

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

Om te doen: Vrolijke bloemen

Per kind:

-  een bloempotje

En verder:

-  bloemenzaadjes, bijvoorbeeld van ijsbloemen

-  potgrond

-  een gieter met water

-  (vinger)verf, lijm, glitters, enzovoorts om de 

bloempot mee te versieren

Meteen gingen Petrus en de andere leerling op 
weg naar het graf, ze renden erheen.

JOHANNES 20:3-4
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Toen Maria dat gezegd had, draaide ze zich om.  
Ze zag iemand staan. Het was Jezus,  
maar Maria wist niet dat hij het was.

JOHANNES 20:14
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