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Samen op weg naar Pasen 

 

Paasstok maken 

We gaan een paasstok maken. Doe je mee? 

We beginnen met een kale tak, waarin we elke dag een symbool hangen. 

We vertellen het verhaal dat hierbij hoort. We beginnen op Palmpasen 

en de stok is klaar met Pasen. 

Vooraf: zet een mooi, grote tak in een vaas (bijvoorbeeld een tal van de 

kronkelwilg).  

 

Zondag 5 april Palmpasen 

Verhaal: de Koning komt! 

Jezus en zijn vrienden komen bij een rustplaats, op weg naar 

Jeruzalem. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen weg met de 

boodschap: “Ga naar het dorp dat hier tegenover ligt. Direct als je 

binnenkomt, zul je een ezel vinden, vastgebonden aan een boom. Breng 

dit dier naar mij toe. En als iemand van de mensen daar mocht vragen: 

“Wat willen jullie met die ezel?”, dan moet je zeggen: “Jezus heeft het 

nodig”. Dan zal niemand jullie verder meer lastig vallen.” De twee 

leerlingen doen zoals Jezus hun gezegd heeft.  

 

Ze vinden de ezel en brengen het bij Jezus. Ze leggen kleren op de rug 

van de ezel en Jezus gaat erop zitten. Zo rijdt Jezus op de ezel naar 

Jeruzalem. De mensen van Jeruzalem hebben al gehoord dat de man uit 

Nazareth komt. Ze maken de weg voor Hem vrij en zwaaien Hem met 

takken tegemoet en ze zingen: “Hosanna, gezegend is Hij die komt in de 

naam van de Heer. Hosanna!” 
 

De palmtak 

We hangen een 

palmtakje 

(buxustakje) in 

de stok. 

Het herinnert 

aan de intocht 

van Jezus in 

Jeruzalem. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/KloosterWittem/posts/palmtocht-zondag-14-april-2019-van-1400-tot-1600-uurzoals-de-eerste-christenen-o/1820699201409849/&psig=AOvVaw0qBx0lVxerwkC8eMsOISXm&ust=1585919582510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDtmYHpyegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.emmaus-apeldoorn.nl/nieuws/palmpasenoptocht-in-de-kerk-doe-je-mee/&psig=AOvVaw2gzp-4HndzCtO_KT8-25jm&ust=1585999289241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCh8_mRzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Gezeten op een ezeltje trekt hij de stad in, waar de mensen hem 

toejuichen en inhalen als een koning. Een ezel was het vervoermiddel 

voor de arme mensen. Jezus had geen deftig paard, zoals de koningen 

van zijn tijd. Nee, Hij reed op een ezel. Hiermee wordt al duidelijk dat 

Jezus een andere koning is, een koning van de vrede.  

 

 

Maandag 6 april 

Verhaal 

Judas, één van de leerlingen van Jezus, had gehoopt dat Jezus de 

koning zou zijn die Israël zou bevrijden van de vijand, de Romeinen. 

Maar Jezus is op een andere manier koning. Hij kwam niet voor niets 

niet op een mooi paard, maar op een eenvoudige ezel!  

Omdat Judas teleurgesteld is in Jezus wil hij meewerken aan het plan 

van de hogepriesters om Jezus gevangen te nemen. Judas vertelt de 

hogepriesters waar ze Jezus kunnen vinden: hij vertelt hen dat Jezus 

's avonds vaak in de tuin met olijfbomen is, een plek waar niet veel 

mensen zijn, zodat ze hem rustig gevangen kunnen nemen. Judas heeft 

Jezus dus verraden. Hij krijgt daarvoor 30 zilverlingen (dat zijn 

geldstukken in die tijd). 

Muntjes  

Vandaag hangen we een klein buideltje met enkele 

muntjes erin aan de stok. De muntjes kun je zelf 

maken, door een papiertje op een echt geldstuk te 

leggen en daar met een grijs potlood overheen te 

krassen. 

Als je het helemaal goed wilt doen, maak je 30 

muntjes!  
 

 

Dinsdag 7 april 

Verhaal 

Jezus is naar Jeruzalem gekomen om het joodse paasfeest te vieren, 

Pesach. Dat is het feest waarop ieder jaar opnieuw gevierd wordt dat 

God de joden bevrijd heeft uit Egypte, het land waar zij als slaven 

geleefd hadden. Op de avond voordat ze bevrijd zouden worden, gaf 

God hen de opdracht om een lammetje te slachten. Ze moesten dat 
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lammetje eten samen met bittere kruiden (dat doet denken aan de 

moeilijke tijd in Egypte) en met ongedesemd brood (dat is brood dat 

niet gerezen is, daarvoor was geen tijd; het lijkt op matzes). 

Nu geeft Jezus zijn vrienden de opdracht om een lammetje te gaan 

kopen, dat ze gaan slachten. Zo maken ze het paasmaal klaar.   
 

  

Een lammetje 

Vandaag hangen we een lammetje in de takken. 

Misschien heb je er een tussen de 

boerderijdieren zitten!  
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Woensdag 8 april 

Verhaal  

Voordat Jezus met zijn vrienden het paasmaal gaat eten, pakt Hij een 

waskom, doet er water in en begint de voeten van zijn vrienden te 

wassen, één voor één. Als Hij bij Petrus komt, één van de vrienden, zegt 

deze: “Heer, ga je nu mijn voeten wassen?” Dat wil Petrus niet hebben; 

voetenwassen is vuil werk, het werk van een bediende, dat moet Jezus 

toch niet doen! Maar Jezus zegt dat als Petrus zijn vriend wil zijn, hij 

zijn voeten door Jezus moet laten wassen. Dan stemt Petrus toe; hij wil 

zeker een vriend van Jezus zijn. 

Jezus wil ons het goede voorbeeld geven. Hij zegt ons hiermee dat wij 

goed voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten helpen. Wil jij hierin 

een beetje lijken op Jezus?  

 

Handdoekjes 

 

We gaan kleine handdoekjes aan de tak 

hangen.  

Je kunt ze maken van kleine stukjes 

badstof, bijvoorbeeld geknipt uit een 

washandje. Rol ze op en doe er een lintje op 

heen. 
 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 april Witte Donderdag 

Verhaal 
 

Jezus zit voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel (daarom is 

met dit later het Laatste Avondmaal gaan noemen). Op de tafel staat 

het ongedesemde brood en wijn. Jezus neemt het brood in zijn handen, 

Hij zegent het brood en zegt daarbij terwijl Hij het uitdeelt, dat dit 

brood zijn lichaam is. Als Hij de wijn zegent en rond laat gaan, zegt Hij 

dat deze wijn zijn bloed is. Hij vraagt of de leerlingen dit altijd willen 
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blijven doen ter gedachtenis aan Hem. En dat doen we tot op de dag van 

de vandaag als wij samen in de kerk de communie vieren. Zo komt Jezus 

iedere keer weer in ons midden aanwezig. 

 

Druiven 

We hangen een paar druiven aan de tak. Wijn 

wordt gemaakt van druiven.   

 

Verhaal, vervolg. 

Na de maaltijd gaat Jezus met zijn leerlingen 

naar de tuin om te bidden. Hij wordt daar 

gevangengenomen door de dienaren van de 

hogepriesters. Petrus gaat Jezus achterna, 

maar hij is bang en daarom zegt hij wel drie 

keer - als mensen hem vragen of hij bij Jezus hoort - dat hij Jezus niet 

kent. Dan…….kraait er een haan en Petrus herinnert zich wat Jezus 

tegen hem gezegd heeft: “Voordat de haan kraait, heb jij al drie maal 

gezegd dat je Mij niet kent.” 

 

Haan 

Hang in de avond van Witte Donderdag een 

haantje aan de tak. Misschien heb je een 

haantje bij de boerderijdieren of heeft je 

moeder een versierhaantje van Pasen. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 

Verhaal 

Jezus is gevangengenomen. Hij wordt ter dood veroordeeld door 

Pilatus. 

Jezus moet zelf het kruis dragen naar de plaats waar Hij gekruisigd zal 

worden: Golgotha. Jezus sterft aan het kruis. 
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Waarom noemen we deze dag Goede Vrijdag? Het is toch zo’n droevig 

verhaal? Dat klopt, maar het is ook een mooi verhaal, omdat Jezus 

heeft laten zien dat Hij van alle mensen houdt. Hij is een Koning van de 

vrede, voor alle mensen, ook toen het leven voor Hem heel moeilijk 

werd.  

Het is ook een mooi verhaal, omdat het goed afloopt! Want dit is nog 

niet het einde! 

 

Kruisje 

Hang vandaag rond drie uur vanmiddag, het tijdstip 

waarop Jezus volgens de traditie is gestorven, een 

kruisje aan de tak. Je kunt het kruisje maken van 

twee takjes, samengebonden met een touwtje. 

 

 

Dobbelsteen 

We hangen ook een dobbelsteen aan de tak. De soldaten hebben 

Jezus zijn kleren afgenomen. Zijn bovenkleed wilden ze niet, 

zoals de andere kledingstukken, in stukken scheuren. Daarom 

dobbelden ze om zijn bovenkleed. 

 

 

 

 

Zaterdag 11 april Stille zaterdag 

Verhaal 

Na Jezus’ dood weten zijn vrienden niet wat ze moeten zeggen. Ze zijn 

er stil van. 

Toch merken ze ook al een klein beetje dat er door Jezus, door zijn 

leven en zijn dood, iets veranderd is op onze wereld. Heel voorzichtig 

voelen ze…………er gaat iets nieuws beginnen, is het al begonnen? 

 

Jezus heeft ons met zijn leven laten zien dat we altijd, elke dag weer, 

opnieuw mogen beginnen. Dat we elke dag weer kunnen kiezen voor de 

weg die Hij is gegaan, de weg van het goede in de ogen van God. 

In de Bijbel wordt dit de weg naar het Koninkrijk van God genoemd. 
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Sleutel 

We hangen een (snoep) sleutel in de tak, omdat Jezus voor ons de 

sleutel is voor het Rijk van God.  

 

 

 

Zondag 12 april  Pasen! 

Verhaal 

Vroeg in de morgen gaat Maria Magdalena, een 

leerlinge van Jezus, naar het graf van Jezus. Tot haar schrik ziet ze 

dat de steen voor de opening is weggerold. 

In paniek rent ze naar Petrus en Johannes, twee andere leerlingen van 

Jezus. Ze zegt dat ze vlug moeten komen, omdat het graf van Jezus 

leeg is. 

Ze rennen samen terug naar het graf. In het graf vinden ze wel de 

doeken, waarin ze Jezus hebben begraven, maar verder is het graf 

leeg. 

Dan ziet Maria Magdalena twee gedaanten in stralend witte kleren bij 

het graf zitten, twee engelen. Ze zeggen: “Huil niet, Jezus is niet hier, 

Hij is opgestaan!” 

 

Eieren en vlinders 

Alles is veranderd. Pijn, ziekte en zelfs dood betekenen niet het einde. 

Er is een nieuw begin. 

We hangen vandaag chocolade eieren aan de tak. Als er een kuiken uit 

het – echt! - ei komt, is er een nieuw begin. Nieuw leven! 

Je kunt er ook vlinders aan hangen. In een vlinder herken je niet meer 

de rups waar de vlinder 

uit is voortgekomen. 

Daarmee staat de 

vlinder symbool voor de 

metamorfose, een 

gedaanteverandering. 

In ons geloof is de 

vlinder ook symbool 

voor de verrijzenis.  
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TOT SLOT 

 

De tak is veranderd in een mooie lentetak. Zet de vaas op een mooie 

plaats en geniet er samen van.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.parochie-sintmaarten.nl/liveblog/&psig=AOvVaw1WPNDykckIZtDemjDZ7CWV&ust=1586002538961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjp5sOezOgCFQAAAAAdAAAAABAM

