
 

Thema: 
De opstanding van Christus 

Bijbeltekst: 
Mattheüs 28: 1-10 

Zoals je weet vieren we een heel speciale dag. Wie kan mij vertellen welke dag het is? Dat is 
juist! Het is Pasen!  

De titel van onze Bijbel les is "een paasverrassing". Een verrassing is een onverwachte gebeurtenis, 
die zowel positief als negatief kan uitvallen. Maar de paasverrassing in onze les gaat niet over het 
vinden van iets dat niet verwacht werd. Het gaat om het NIET vinden van wat er verwacht 
werd. Luister naar wat er is gebeurd met de “paasverrassing”. 

Op de zondag nadat Jezus was gekruisigd, gingen Maria Magdalena en een andere vrouw, genaamd 
Maria, naar het graf waar Jezus was begraven. Toen ze aankwamen, was de steen die het graf had 
bedekt weggerold en er zat een engel erop. De twee vrouwen waren geschokt en een beetje bang. 

'Wees niet bang', zei de engel tegen hen. "Ik weet dat je op zoek bent naar Jezus, Hij die gekruisigd 
was. Hij is niet hier, Hij is opgestaan, precies zoals Hij zei dat zou gebeuren. Kom, zie de plaats 
waar Hij lag. Ga dan snel en vertel het aan Zijn discipelen’. 

Beide Maria's keken naar binnen en zagen dat het graf leeg was en haastten zich weg vandaar. Ze 
waren heel erg verrast! Ze waren bang! Maar ze waren ook vervuld met vreugde. Het idee dat 
Jezus was opgestaan uit de graf 

Terwijl ze renden om de discipelen te vertellen, ontmoetten ze Jezus. Ze renden naar hem toe, 
grepen hem en aanbaden hem. Jezus zei tegen hen: "Wees niet bang! Zeg tegen mijn broeders dat 
ze naar Galilea moeten vertrekken, dan zullen ze me daar zien." 

Dat is wat ik een echte paasverrassing noem. Ze gingen naar Jezus, naar het graf, maar Hij was er 
niet. Hij was opgestaan! Hij is inderdaad opgestaan uit de dood! En velen hebben Hem daarna nog 
gezien. 

Heer God, we danken U voor deze glorieuze viering van de opstanding van onze Heer Jezus. Het 
verbaast ons niet dat het graf leeg was. Hij is opgestaan zoals Hij zei dat Hij dat zou doen. In Zijn 
naam bidden we. Amen. 

 

  



 
 

Als extra opdracht kun je “Pasen verrassingskoekjes” maken en iemand daar werkelijk mee 
verrassen. Laat men raden waarom het een “Pasen verrassingskoekje” heet! De verrassing zit straks 
namelijk in het midden van de koekje. Voer de onderstaande instructies uit voor een leuke 
verrassing voor een ander. 

 

Pasen verrassingskoekjes 
 

INGREDIËNTEN 

Koekje 

• 2/3 kopje suiker 
• 1 kopje boter, verzacht 
• 1 groot ei 
• 1/2 theelepel zout 
• 1 theelepel vanille 
• 2 1/4 kopjes bloem 
• 48 jelly beans 

Glazuur 

• 1 1/2 kopjes poedersuiker 
• 5 à 6 theelepels melk 
• 1 1/3 kopjes geraspte kokosnoot 
• Kleurstof indien gewenst 

 

INSTRUCTIES 

1. Voor verwarm de oven op 350 graden. 
2. Combineer alle koekjesingrediënten behalve de bloem en jelly beans in een kom. Klop op 

gemiddelde snelheid, waarbij je de kom vaak schraapt tot alles goed gemengd is. Roer de 
bloem erdoor tot alles goed gemengd is. 

3. Vorm afgeronde theelepels deeg tot ongeveer 2 ½ cm balletjes. Plaats 1 jelly bean in het 
midden van elke bal en zorg ervoor dat het snoep bedekt is met deeg. Plaats de koekjes 2 
centimeter uit elkaar op een niet ingevette bakplaten. Bak 15-18 minuten of tot de randen 
lichtbruin zijn. Daarna laten afkoelen. 

4. Combineer de poedersuiker en voldoende melk in de kom; roer tot een gladde massa. Geef 
desgewenst kokosnoot een kleurtje met de kleurstof. Doop de bovenkant van de koekjes in 
het glazuur en bestrooi ze met kokos. 

 


