Altijd contact met je Vader

Maria van Magdala
Doel van de les:
De kinderen leren een aantal belangrijke momenten uit het leven van Maria van Magdala kennen:
• Haar bevrijding van 7 demonen
• Haar trouwe vriendschap met Jezus
• Haar aanwezigheid bij het sterven van Jezus
• Ze praatte als eerste met Jezus na zijn opstanding
Twee thema’s die in deze les naar voren komen:
a. Vriendschap met Jezus: Maria had een hechte vriendschap met Jezus. Ze had alles voor Hem
over. De kinderen leren door Maria van Magdala wat het betekent om helemaal voor Jezus
te gaan.
b. Boze geesten/demonen: Maria werd door Jezus bevrijd van 7 demonen.
Opmerking bij b: Ga dit onderwerp niet uit de weg, omdat kinderen van 10-11 jaar heel goed
beseffen dat satan ook zijn werk doet. Het is goed om kinderen hier op deze leeftijd meer over te
vertellen. Laat vooral naar voren komen dat Jezus veel machtiger is dan de boze geesten.
Lesstarter; ff inkomen.
Doel:
De kinderen zijn op een speelse manier bezig met geurtjes en olie, wat vroeger veel gebruikt werd
om de laatste eer aan een overledene te geven.
Benodigdheden:
Verschillende geurtjes
Werkwijze:
Laat de kinderen de verschillende geuren ruiken. Stel ondertussen vragen:
Welke vind je het lekkerst ruiken?
Hoe duur zullen deze geurtjes zijn?
Waarom gebruik je geurtjes?
Doe je dat ook voor dode mensen?
Maak na dit gesprekje de verbinding met de les. Vertel dat Maria olie naar het graf van Jezus bracht
om hem de laatste eer te bewijzen. De vrouwen namen kruiden mee. In Nederland worden soms
bloemen bij een graf gelegd.
Wie Maria was ga je in deze les ontdekken.
Let op: Lees de blog pas ná de vragen van slim, slimmer.
Slim, slimmer…
Doel: Kinderen leren vanuit de Bijbel meer over het leven van Maria van Magdala.
Werkwijze:
Vraag 1: Lucas 8:1-3. Wat weet je nu over Maria van Magdala?
- Ze werd bevrijd van 7 boze geesten/demonen.
- Ze had genoeg geld om voor Jezus en de discipelen eten en drinken te kopen en te
koken.
- Ze had 2 vriendinnen: Johanna en Suzanna
Vraag 2: Een vraag met iets meer uitleg over demonen. Demonen zijn engelen die in dienst staan van
satan. Ze zorgen ervoor dat de mensen God en Jezus niet meer willen kennen. Mensen die Jezus toch
willen kennen voelen dat dit een groot gevecht is in hun leven.

Maria werd geplaagd door 7 boze geesten. Waarschijnlijk was zij heel vaak bang, misschien had ze
een verslaving of had ze altijd sombere gedachten (depressief). Bepaalde dwangmatigheden kunnen
ook door een demon komen. Jezus genas haar van deze geesten en vanaf dat moment bleef zij altijd
in de buurt van Jezus.
God staat ver boven satan en Hij heeft de kracht en macht om demonen weg te jagen. Benadruk dit
richting de kinderen! God is sterker, daar mag je altijd op vertrouwen. Je hoeft dus niet bang te zijn!
Tip: na deze vraag sluit je het onderdeel over demonen af. De kinderen hebben er iets over geleerd,
maar het leven van Maria van Magdala gaat verder. Geef voldoende tijd aan de rest van de les.
Je kunt op dit moment ook de opdracht van Check het zelf gaan doen.
Vraag 3 mogen de kinderen zelf invullen. Laat een paar kinderen voorlezen wat ze hebben
opgeschreven.
Vraag 4 De vrouwen kochten olie en balsem om voor de laatste keer hun liefde voor Jezus te laten
zien.
Blog
Doel: De kinderen lezen hoe Maria van Magdala bij het lege graf kwam en dat ze als eerste mens met
Jezus praatte na zijn opstanding.
Werkwijze:
Na het behandelen van alle vragen van slim, slimmer lees je de blog voor. Zo houd je de
chronologische volgorde van de gebeurtenissen uit het leven van Maria duidelijk.
Lees de blog voor, of laat het door een kind uit de groep voorlezen. Praat er kort over door of de
kinderen begrepen hebben waarom Maria zich ‘in de war’ voelde.
Verkenner:
Doel: Kinderen leren de ligging van het vissersplaatsje Magdala kennen.
Werkwijze:
De kinderen zoeken Magdala op: ten westen van het meer van Galilea. Ze leren dat het een
vissersdorpje was. Praat met de kinderen door over achternamen. Kennen zij achternamen waarvan
je kunt lezen waar iemand zijn familie vandaan komt? Voorbeelden zijn: Hollander, van Amstel, van
Alphen, van Barneveld, van Capelle, van Doorn, van Egmond, van Haren, van Keulen, van Munster
etc.
Check het zelf:
Doel: Kinderen denken na over de bijzondere vriendschap die Maria met Jezus had. Kunnen zij dit zelf
ook zo hebben of krijgen met Jezus?
Benodigdheden: Rode en groene kaartjes. Net zoveel als de kinderen in je groep.
Werkwijze: Praat met elkaar over de uitspraak: Houden van Jezus is hetzelfde als houden van een
vriend(in).
Laat de kinderen allemaal hun mening laten zien door een kaartje op te steken. Praat met elkaar over
de verschillende meningen die de kinderen kunnen hebben.
Is er aan het eind van het gesprek ook iemand die nu een ander kaartje zou opsteken?
Doe zelf ook mee met dit gesprek.
Gadgets:
Werkwijze: Je kunt naar aanleiding van de gadgets een gesprekje hebben over begrafenissen toen en
nu. Wie van de kinderen heeft wel eens een begrafenis meegemaakt?
Foto’s:
Werkwijze: Bekijk aan het einde van de les de foto’s. Dit is een samenvatting van deze les over het
leven van Maria van Magdala.

Profiel +www
Doel: De kinderen zien op een overzichtelijke manier wie Maria van Magdala is.
Werkwijze:
Je hoeft hier deze keer geen speciale aandacht aan te geven.
Doe maar:
Doel: Kinderen geven uiting aan hun liefde voor een vriend of vriendin.
Benodigdheden: eventueel voor ieder kind een stevig wit vel papier.
Werkwijze:
Laat de kinderen eerst zelf nadenken wat zij voor een goede vriend(in) kunnen doen.
Dit mogen ze opschrijven en de komende week ook écht gaan doen. Vraag de volgende les of ze het
hebben gedaan.
Ideeën:
- Je kunt de kinderen een kaartje laten schrijven/versieren voor een vriend(in) met daarop een tekst
als: ik vind het tof dat je mijn vriend (in) bent.
- De kinderen versturen thuis een e-card naar een vriend(in)
- Of ze sturen een leuk berichtje via de app of social media.
- Ze nodigen een vriend(in) uit om samen te spelen.
Tips en verwijzingen:
Bekijk fragmenten uit de film: Miracle Maker. Bekijk het fragment van de opstanding van Jezus waar
Maria van Magdala Jezus voor het eerst ontmoet.

