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pasen
We brengen Pasen dicht 
bij de peuters door te 
focussen op emoties. 
Voor peuters zijn de 
emoties ‘verdrietig’ en 
‘blij’ heel herkenbaar. 
Het zijn emoties die ze 
elke dag wel meerdere 
keren meemaken. Die 
emoties zitten ook 
heel duidelijk in het 
paasverhaal. Mooi om 
het op deze manier met 
de peuters te beleven!
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Mijn  
Peuterbijbel

• 
Knuffels, overal door 
de ruimte verspreid  

•

Eventueel bij extra 
activiteit: cakejes, 

slagroom en spullen om 
de cakejes te versieren 

•

Eventueel: versier de 
ruimte met slingers, 
omdat we vieren dat 

Jezus leeft

Roep de peuters vanuit hun spel in de 
kring met het volgende liedje: 

We maken een kringetje  
Van jongens en van meisjes 
We maken een kringetje  
Van tralala

Als alle peuters er zijn, maak je het liedje 
af. Kijk zelf of je dit staand doet (iets 
onrustiger) of zittend. Je kunt zittend ook 
een buigende beweging maken met de 
peuters.

Maak nu een buiging 
Maak nu een buiging 
Bij de hand, bij de hand 
Pak je vriendje bij de hand 

1. Kom erbij!
Wat heb 
je nodig?
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‘We gaan zo een verhaal lezen over God. God is 
altijd bij ons. Je kunt Hem niet zien, maar je kunt 
wel met Hem praten. Dat doe je door je handen te 
vouwen (doe het voor!) en je ogen dicht te doen.’ 

Lieve God, 
we komen vandaag samen bij U. 
Met … en … en … en … en … en … 
(benoem de namen van de kinderen en leg 
eventueel je hand zacht op  
hun hoofd als je hun naam noemt)  
Dat is fijn! 
Wilt U bij ons zijn als we lezen uit uw 
boek? 
En dan zeggen we nu samen… ‘Amen!’

2. Welkom & gebed
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Tips:

•  Omdat je met een 

groep werkt, schudt 

niet één peuter het 

boek door elkaar 

(bladzijde 179), maar 

schud en beweeg je 

met de hele kring 

alsof de aarde beeft 

(en het boek schudt 

automatisch mee). 

•  Besteed aan het 

einde van het 

verhaal aandacht 

aan de emoties: eerst 

zijn de vrouwen 

verdrietig en dan 

blij. Oefen nog een 

keer de emoties van 

verdrietig naar blij 

– het is feest, want 

Jezus leeft!

Introductie  
Praat met de peuters over 
de emoties verdrietig en 
blij. Kunnen ze heel blij 
kijken? En heel verdrietig? 
Zing een liedje om de 
overgang naar het bijbel-
verhaal makkelijker te ma-
ken. Klap met de peuters 
op de maat in je handen. 

Hé, luister mee naar 
een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit 
het boek van God 
Hé, luister mee naar 
een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit 
het boek van God 

Vertel 
Lees het paasverhaal Jezus 
leeft! op pagina 178.  

Doe 
De kinderen mogen aan 
anderen vertellen dat Jezus 
leeft. Doe dat eerst samen 
in de kring. Fluister het bij 
een kind in het oor (kies 
een kind dat durft te pra-
ten in de kring). Diegene 
mag hardop zeggen wat 
jij in zijn of haar oor fluis-
terde. Nu mogen alle kin-
deren het bij elkaar in het 
oor fluisteren (als ze dat 
willen): ‘Jezus leeft! Jezus 
leeft!’ Ga daarna de ruimte 
rond met de kinderen en 
vertel het aan alle knuffels 
en aan alle kinderen die ze 
tegenkomen: ‘Jezus leeft! 
Jezus leeft!’ 
 
Ga daarna weer met de 
kinderen in de kring zitten.

3. Bijbelverhaal
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Maria kwam bij het graf 

Kijk eerst verdrietig/zing verdrietig 
Maria kwam bij het graf 
En huilde om haar Heer 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling 
‘Weet je niet meer 
Wat Hij gesproken heeft’ 

Zing het volgende vers blij en klap in je handen alsof je een 
fontein maakt: je klapt in je handen en laat je armen daarna 
in dezelfde beweging verder omhoog gaan. Klap zo bij het 
woord ‘opgestaan’ en ‘leeft’. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
Hij leeft, Hij leeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan! 
Hij leeft! Hij leeft!

Sluit af door te benoemen 
dat het leuk was, geef een 
complimentje. Zeg dan 
met een geheimzinnige 
stem en een glimlach 
tegen de peuters:

 
En nu…  
is ons kringetje klaar. 
We doen het boek 
weer… dicht!  
High five en…  
spelen maar! 
Of ‘feesten maar’, als je 
de aansluiteinde extra 
activiteit doet.

4. 5.Muziek Sluit af
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Extra activ iteit
Het is feest vandaag, 
want Jezus leeft. 
Hang slingers op en 
versier met de kin-
deren cakejes met 
slagroom en lekkers. 
Daarna eten jullie het 
met z’n allen lekker 
op. Smullen maar!
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