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Ouders: 
les 6 • bijlage 5

Beste ouders en verzorgers,

Als je dat had gezien!

We zijn op weg naar Pasen. De week voor Pasen wordt ook wel Goede Week 

genoemd, omdat er stilgestaan wordt bij de goede en moeilijke dingen die Jezus 

voor ons overhad. U kunt dat in het gezin deze week op de volgende manier doen:

Op (Palm)zondag legt u een kruis op een tafeltje.  En elke dag wordt er een verhaal uit 

de kinderbijbel gelezen over de gebeurtenissen die in de laatste dagen van Jezus’ leven 

plaatsvonden. Voor ieder verhaal wordt een voorwerp op het kruis gelegd dat past bij het 

verhaal. 

Per dag kunt u de volgende verhalen en symbolen gebruiken:

Dag   Tekst/ Verhaal  Symbool

1. Palmzondag  Matteüs 21:1-11  Palmtakje

2. Maandag  Matteüs 26:6-13  Reukolie 

3. Dinsdag  Johannes 13:1-17 Handdoek

4. Woensdag  Matteüs 26:17-30 Brood en beker

5. Witte Donderdag Matteüs 26:31-56 Lijdensbeker

6. Goede Vrijdag Matteüs 27:27-50 Kruis

7. Stille Zaterdag Lucas 23:50-56  Donkere doek

8. Pasen  Matteüs 28:1-10  Steen

Het is leuk om samen de symbolen te maken en dat kan op de volgende manier:

Het kruis van hout of piepschuim 

1.  Palmtakje - geknipt van groen papier, of takje van buxus of groenblijvende plant.

2.  Reukolie of badolie in een klein kannetje of flesje.

3.  Handdoek, geknipt van een stuk badstof (oude handdoek?).

4.  Brood: hompje brood of stukje matze.

 Beker: een medicijnenmaatbekertje gevuld met druivensap 

 of rode wijn.

5.  Beker: een medicijnenmaatbekertje beplakt met 

 zwart papier. Met witte stift daarop geschreven 

 ‘lijden’.

6.  Kruis, twee stokjes aan elkaar gelijmd 

 of met touw vastgemaakt.

7.  Zwart lapje stof.

8.  Steen, grote kiezel met de tekst: ‘Hij is opgestaan!’, met stift of geschilderd. 

Na alle verhalen over de laatste dagen van Jezus begrijpen de kinderen vast hoeveel liefde 

God voor ons heeft en dat vindt u ook terug in de sleuteltekst van deze week:

´Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die 

in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.´ Johannes 3:16.

Gods zegen en een goede voorbereiding op Pasen,

namens het kinderteam


