
In gesprek
Stel na afloop van het filmpje een open vraag aan de 

kinderen. Bijvoorbeeld:

1. Wat heb je geleerd van het filmpje?

2. Wat vond je mooi?

3. Wat vond je moeilijk?

U kunt de volgende vragen gebruiken om over het 

filmpje en de Bijbelgedeelten die genoemd worden, in 

gesprek te gaan. Een verdere uitwerking van verschillende 

Bijbelgedeelten met uitgebreidere gespreksvragen zijn te 

vinden in een 14-daags Bijbelleesrooster. 

1. Wouter en Julia kunnen niet slapen. Als je verdrietig 

bent, voel je dat met je hele lichaam. Kun jij daar een 

voorbeeld van geven, waar voel jij het verdriet? 

2. David is ontzettend verdrietig om het sterven van Saul 

en Jonathan. Jonathan was Davids hartsvriend. Wat doet 

David allemaal nu hij zo verdrietig is? Begrijp je waarom 

David dit doet? Hoe laat jij zien dat je verdrietig bent? 

3. Ook de papa van Wouter en Julia is verdrietig. Kan het 

helpen om samen verdrietig te zijn? Waar haalt papa 

zijn troost vandaan? Weet jij een Bijbeltekst die je troost 

geeft? 

4. Zelfs de Heere Jezus is bang en verdrietig geweest. 

Weet jij wanneer dat was? Omdat Jezus dit Zelf ook 

meegemaakt heeft, kan Hij met ons meevoelen als wij 

verdrietig zijn. Op welke momenten kan het goed voor 

jou zijn om daaraan te denken? 

5. De papa van Wouter en Julia is niet bang meer voor de 

dood. Waarom niet? Ben jij bang voor de dood? Waarom 

wel/niet? 

6. Jezus is sterker dan de dood. Hoe kun je weten dat Jezus 

sterker is? 

7. Lees samen zondag 17 van de Heidelbergse 

Catechismus. Hier gaat het over de troost van Jezus’ 

opstanding. Kun je dat antwoord in je eigen woorden 

vertellen? 

8. Wie mogen er in de hemel komen? Maakt het denken 

aan de hemel jou blij? Waarom wel/niet? Wil jij graag in 

de hemel komen? Hoe gaat de hemel voor jou open? 

9. Lees Johannes 11:25-26. Wat zegt de Heere Jezus hier 

over Zichzelf? Welke opdracht klinkt er voor jou? En 

welke belofte? 

Zingen
• Psalm 23: 1,2 en 3

• Psalm 56:4

• Psalm 103:8 en 9

• Alzo lief heeft God de wereld

• Ga niet alleen door ’t leven

Gebed
• Ga samen met uw kinderen in gebed. Laat de kinderen 

merken dat ze ál hun verdriet, vragen en angsten aan 

de Heere mogen vertellen. Hieronder staan mogelijke 

gebedspunten.

• Vertel je verdriet aan de Heere. Vertel eerlijk hoe je je 

voelt, wat je denkt, wie je mist.

• Bid dat de Heere bij je is en je troost met Zijn Woord, 

zoals Hij heeft beloofd.  

• Belijd dat de Heere Jezus sterker is dan de dood. Hij 

heeft alle macht, bij Hem ben je veilig.

• Dank de Heere dat Hij de dood overwonnen heeft.  

• Vraag om een hart dat (meer en meer) gelooft in de 

Heere Jezus Die de Opstanding en het Leven is.

• Bid voor alle mensen die verdriet hebben, omdat er 

iemand overleden is. Dat ze troost mogen zoeken en 

vinden bij de Heere.

• Vraag de Heere God of Hij het lijden en het verdriet wil 

gebruiken om je (dichter) bij Hem te brengen.

• Bid dat de Heere Jezus terugkomt. Dan zal Hij een einde 

maken aan de dood en alle tranen van je ogen afvegen. 

Als je het moeilijk vindt om dit te bidden, vraag dan of 

de Heere je klaarmaakt voor Zijn komst, of Hij je door 

een levend geloof rust wil geven bij Hem.

Verwerking
Bij video rouw en verdriet


