Van Palmpasen naar Pasen
Protestantse gemeente Maasdijk

Stille week in Woord en Beeld
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Voor thuis
Lees vooraf de Bijbelverhalen door. Hierdoor krijgen de
bijbehorende symbolen betekenis. Afhankelijk van de leeftijd
van jullie kind(eren) kan het Bijbelgedeelte uit dit boekje
worden voorgelezen of in eigen woorden worden verteld.
Daarna wordt het symbool erbij gepakt: wat wil dit symbool
ons vertellen en waarom gebruiken we juist dit symbool? De
symbolen worden vervolgens op een speciaal hiervoor
klaargezet tafeltje gelegd.
Een handreiking hierbij:
Palmpasen
Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. Mensen halen Hem
in als een koning. Ze zwaaien met palmtakken. Als symbool
wordt vandaag een buxustakje gebruikt. Dit takje herinnert aan
de palmtakken uit het verhaal. Waarmee zouden wij de koning
of een ander belangrijk persoon onthalen? Hierbij kun je
denken aan vlaggen of het zwaaien met zakdoeken (tijdens de
bevrijding).
Maandag
Het verhaal vertelt ons dat geld iets is dat we nodig hebben,
maar het mag niet zo belangrijk zijn dat we vergeten om God
te dienen. Symbool is een geldbuidel. Ga met jullie kind(eren)
na wat er nog meer zo belangrijk is dat het de ontmoeting met
God in de weg staat.
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Dinsdag
De discipelen krijgen van Jezus de opdracht om de man met de
kruik te volgen. Op die manier vinden ze het vertrek waar ze
straks met elkaar de paasmaaltijd zullen gebruiken. De kruik is
hier symbool van de man met de waterkruik. Een vraag bij dit
gedeelte is: Wat kun je allemaal met water doen? Het water
dat deze man bij zich draagt kan ook bedoeld zijn voor het
wassen van de voeten van de gasten.
Woensdag
Vandaag wordt verteld over de laatste maaltijd van Jezus met
zijn discipelen. De kinderen leren dat brood het teken is van het
lichaam van Christus en de wijn het teken van zijn bloed. Hierin
wordt het grootste geschenk dat wij als mensen konden
krijgen, zichtbaar, namelijk dat Jezus voor ons is gestorven. Op
het moment dat dit verhaal wordt verteld, is dat nog niet
gebeurd. Dit verhaal gaat ook over verraad van Judas. Van je
vrienden moet je het hebben. Hierbij past een gesprek over
vriendjes/vriendinnetjes of voor ouderen kinderen over
vriendschap en teleurstelling.
Witte Donderdag
Petrus is een vriend van Jezus. In de Bijbel is hij één van de
twaalf discipelen (leerlingen). Hij wil Jezus in alles trouw
blijven, dat heeft hij beloofd. Belofte maakt schuld, zegt het
spreekwoord. En inderdaad, wanneer het moeilijk wordt, zegt
Petrus glashard dat hij Jezus niet kent. Hij is bang dat hij ook
gevangen genomen wordt. Dan kraait de haan drie maal en
heeft Petrus spijt. Wat is dat eigenlijk, spijt?
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Goede Vrijdag
Jezus is aan het kruis gestorven. In de tijd waarin Jezus leefde,
was dit de zwaarst denkbare straf. Daar komt bij, Hij was
onschuldig. Niet Jezus heeft veel fout gedaan. Integendeel Hij
was zonder fouten. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij doen veel
verkeerd, de Bijbel noemt dat zonde. Jezus krijgt straf voor de
fouten die wij hebben gemaakt. Eigenlijk is dat niet eerlijk.
Door deze straf die Hij in onze plaats heeft gedragen, mogen
wij weten dat God ons heeft vergeven. Best moeilijk om te
begrijpen, we mogen het geloven! Het gesprek met jullie
kind(eren) kan gaan over wat je hebt fout gedaan. Als ouders is
dit ook een uitdaging, wat vertel je zelf?
Stille Zaterdag
De Sabbat in de Bijbel is de dag waarop niet wordt gewerkt. Het
lichaam van Jezus wordt in doeken gewikkeld en in het graf
gelegd. Morgen zullen de vrouwen het lichaam verder gaan
verzorgen. Het verband is symbool voor de doeken. Je kunt er
vandaag voor kiezen om na het gedeelte geen verdere vragen
meer te stellen. Het is een verdrietig moment.
Pasen
De eerste dag van de week. Opstanding. De steen is weggerold.
Het graf is leeg. De vrouwen vinden Jezus' lichaam niet. De
engelen vertellen van Zijn opstanding. Jezus had het toch zelf
gezegd! Symbool vandaag is een platte steen met de woorden
"JEZUS LEEFT". En dat is ook meteen het belangrijkste: Jezus
leeft. Hij is niet dood. Hij is gestorven voor onze zonden, maar
bleef niet dood. Hij heeft de dood overwonnen. Vertel aan
jullie kind(eren) wat het voor jou betekent dat Jezus leeft.
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Om op school te vertellen
Lees vooraf de Bijbelverhalen door. Hierdoor krijgen de
bijbehorende symbolen betekenis. Afhankelijk van de leeftijd
van jullie kind(eren) kan het Bijbelgedeelte uit dit boekje
worden voorgelezen of in eigen woorden worden verteld.
Daarna wordt het symbool erbij gepakt: wat wil dit symbool
ons vertellen en waarom gebruiken we juist dit symbool? De
symbolen worden vervolgens op een speciaal hiervoor
klaargezet tafeltje gelegd.
De vertellingen op school kunnen iets eerder beginnen omdat
de kinderen op Goede Vrijdag vrij hebben. Het verhaal van
Palmpasen kan bijvoorbeeld al op vrijdag worden verteld. Een
andere mogelijkheid is om twee verhalen samen te voegen tot
één vertelling. De verhalen kunnen naar eigen inzicht worden
ingekort.

6

Schema met Bijbelteksten
Hieronder staat een schema, met daarin de teksten uit de
Bijbel. Naast het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
kun u ook kiezen voor een andere vertaling. De tekstgedeelten
zijn voor de meeste vertalingen hetzelfde.

Dag

Bijbeltekst

Symbool

Palmzondag

Luc. 19:29-40
Joh. 12: 12-19

Buxustakje

Maandag

Luc. 19:41-48

Geldbuidel

Dinsdag

Luc. 22:1-13

Kruik

Woensdag

Luc. 22:14-35

Brood en wijn

Donderdag

Luc. 22:39-62
Marc.14:60-72

Haan

Goede vrijdag

Luc. 23:13-49

Kruis

Stille zaterdag

Luc. 23:50-56

Pasen

Joh.20:1-7

Verband

Luc. 24:1-12
Joh.20:8-18

Platte steen
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Zondag

Op weg naar het paasfeest

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Ze zijn er al
bijna. Hij roept twee van zijn leerlingen bij zich. Hij zegt tegen
hen: "Gaan jullie maar vooruit. Onderweg zul je een ezel met
haar veulen zien staan. Breng die hier bij mij. Als iemand vraagt:
"Wat doen jullie daar?" dan moet je zeggen: "De Heer heeft ze
nodig. Straks brengen we de ezels weer terug."
De twee leerlingen halen de ezels en brengen ze bij Jezus. Ze
leggen allemaal hun mantels op de rug van de ezel. Jezus gaat
erop zitten. Zo rijdt hij naar Jeruzalem. Veel mensen staan te
kijken. Jezus lijkt wel een koning! Zij trekken hun mantels uit en
leggen die op de weg. Ze plukken ook takken van de bomen.
Die leggen ze ook op de weg. Jezus mag er overheen rijden. Ze
roepen en zingen: "Groot is onze koning, de zoon van David!
Laat God hem zegenen. God heeft hem naar ons toegestuurd.
Groot is onze God in de hemel!"
Zo rijdt Jezus de stad binnen. De
mensen komen uit hun huizen en
vragen: "Wie is dat toch? "Dat is
Jezus, de profeet, uit Nazareth!”
roepen de anderen. "Je weet toch
wel wat de profeet Zacharia vroeger
heeft geschreven: "Let op, mensen
van Jeruzalem, Uw koning komt
eraan. Hij is heel gewoon en rijdt op
een ezel."
(Kijkbijbel blz. 286-290)
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Maandag

Jezus in de tempel

Nog dichter komt Jezus bij Jeruzalem. Wanneer hij de stad ziet
liggen, begint hij te huilen. ‘Ach, Jeruzalem’ – zegt Hij, ‘als ook
jij op deze grote dag zou weten wie vrede brengt. Maar jammer
genoeg, je ziet het niet. Het zal niet lang meer duren dan zullen
vijanden de stad belegeren, omsingelen en van alle kanten
insluiten. Ze zullen jou en je inwoners van de aarde laten
verdwijnen en alles met de grond gelijkmaken. Waarom zie je
niet dat God jou in deze tijd wil redden?
Wanneer Jezus Jeruzalem is
binnengekomen, gaat hij direct
naar de tempel en begint de
kooplui weg te jaren. Hij zegt
tegen hen: ‘Jullie weten toch
wat er staat geschreven in de
heilige boeken: Mijn huis moet
een huis zijn waar de mensen bidden. Maar jullie maken er een
rovershol van.’
Elke dag legt Jezus de bijbel uit aan de mensen in de tempel.
De hogepriesters en Bijbelgeleerden en ook de leiders van het
volk willen hem uit de weg ruimen. Maar ze weten niet hoe ze
dat moeten aanpakken omdat het het volk graag naar Hem
luistert.
(bewerkte tekst Startbijbel, Lucas 19 : 41-48)
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Dinsdag

Enkele dagen gaan voorbij

Het is kort voor het Pascha, het
paasfeest van het Joodse volk. Het
feest waarop zij de bevrijding uit
Egypte vieren. Gisteren hoorden we al
dat
de
hogepriesters
en
Schriftgeleerden een slimme manier
zoeken om van Jezus af te komen.
Maar ze zijn bang voor het volk. Judas
Iskariot één van de twaalf leerlingen is
bereid om hen te helpen. Hij laat zich leiden door de Boze en
gaat naar de hogepriesters en de tempelpolitie om te
bespreken hoe ze Jezus het beste gevangen konden nemen. Ze
zijn erg blij mee met hem en spreken af dat ze hem 30
zilverstukken zullen geven. Judas vindt dit prima en zoekt een
goede gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren. De eerste
dag van het Paasfeest breekt aan. Jezus stuurt Petrus en
Johannes er op uit met de opdracht: ‘Ga de paasmaaltijd voor
ons klaarmaken.’ ‘Waar moeten we dat doen?’ vroegen ze.
‘Luister goed - antwoordde Jezus, als jullie de stad binnengaan,
zul je een man ontmoeten met een kruik water. Die man
moeten jullie volgen. En waar hij naar binnen gaat, moeten
jullie ook binnengaan. Zeg dan tegen de bewoner van dat huis:
Onze leraar wil weten waar de kamer is waar hij met ons de
paasmaaltijd kan houden. En dan zal die man jullie op de
bovenverdieping een grote kamer laten zien die al is ingericht.
Daar moeten jullie de paasmaaltijd klaarmaken.’ De twee
discipelen vertrokken en het gebeurde precies was zoals Jezus
had gezegd. Zo maakten ze de paasmaaltijd klaar.
(bewerkte tekst Startbijbel, Lucas 22 : 1-13)
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Woensdag

Brood en wijn

De leerlingen maken alles klaar voor het eten van de
Paasmaaltijd. Ze zetten ook het brood en de wijn op tafel. Dan
wordt het avond en gaan ze allemaal aan tafel. Onder het eten
zegt Jezus opeens: ‘Ik moet jullie iets zeggen. Een van jullie zal
mij verraden.’ Ze schrikken heel erg. Eén voor één vragen ze:
‘Ik toch niet, Heer?’ Maar dan gaat er een van hen naar buiten,
Judas. Hij gaat tegen de hogepriesters zeggen hoe zij Jezus
gevangen kunnen nemen.
De anderen zitten nog te eten. Jezus neemt het brood in Zijn
handen. Hij dankt God voor het eten. Hij breekt het brood in
stukjes en deelt het uit.
Hij zegt: "Neem dit brood en
eet ervan. Het is mijn
lichaam. Zo geef ik mijn leven
aan jullie." Dan neemt hij de
beker met wijn en dankt
God. Hij geeft de beker door
aan zijn leerlingen. Hij zegt:
"Neem deze beker en drink
eruit. Het is mijn bloed. Zo geef ik mijn leven aan jullie. Je
zonden worden nu vergeven. Je hoort helemaal bij God."
Ze zingen psalmen en danken God. Na het eten gaan ze naar
buiten. Ze gaan naar de tuin op de Olijfberg. Als ze daar komen,
wordt het al donker. Jezus zegt: ‘Blijf hier op mij wachten. Ik ga
daar verderop bidden.’
(Kijkbijbel blz. 291-297)
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Donderdag

Petrus, een vriend van Jezus, toch?

Na de maaltijd verlaat Jezus de stad en gaat zoals altijd naar de
Olijfberg. Zijn leerlingen volgen hem. Dan zegt Jezus tegen de
discipelen: ‘Blijf hier en bidt voor Mij.’ Zelf loopt Hij een eindje
verder, knielt en bidt: ‘Vader, laat mij dit allemaal niet hoeven
doormaken. Maar niet wat ik wil maar wat U wilt, is het
beste.’Wanneer Hij bij de discipelen terugkomt, ziet Hij dat ze
slapen. Hij is teleurgesteld. Op hetzelfde ogenblik komt er een
hele groep mensen aan. Judas, een van de twaalf leerlingen,
loopt regelrecht op Jezus af en geeft Hem een kus te geven.
Dan zegt Jezus: ‘Judas, verraad je mij, de Mensenzoon, met een
kus?’ Daarna gaat het allemaal snel. De tempelpolitie grijpt
Jezus vast, neemt hem mee naar Jeruzalem. Jezus wordt het
huis van de hogepriester binnengebracht. Petrus volgt op
gepaste afstand. Op de binnenplaats van het huis, brandt een
vuur. Petrus gaat onopvallend bij de
andere mensen zitten. In de gloed van het
vuur ziet een dienstmeisje hem zitten en
zegt: ‘Die man hoort ook bij Jezus!’ Maar
Petrus ontkent het: "Mens, ik ken hem
niet eens." Na een poosje ziet iemand
anders Petrus en zegt: ‘Ja, jij hoort ook bij die mensen!’ Weer
ontkent Petrus het. Ongeveer een uur later is er nog iemand
anders: ‘Ik weet het zeker! Trouwens, hij komt ook uit Galilea.’
Maar Petrus zegt: ‘Man, ik begrijp niet waar je het over hebt.’
Op hetzelfde moment begint een haan te kraaien. Plots
herinnert Petrus dat de Heer tegen hem heeft gezegd: Voordat
morgenvroeg de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je mij
niet kent. Hij gaat naar buiten en huilt dikke tranen.
(bewerkte tekst Startbijbel, Lucas 22 : 39-62)
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Vrijdag

De kruisiging

Pliatus roept de hogepriesters, de Joodse leiders, en het volk
bij elkaar. ‘Luister, jullie hebben die man naar mij toegebracht,
omdat hij volgens jullie het volk opstandig maakt. Maar volgens
mij is hij onschuldig.
Herodes denkt er net zo
over. Heus, die man heeft
niets gedaan waarvoor hij
de doodstraf verdient. Ik zal
hem daarom laten geselen
en daarna vrijlaten."
De samengestroomde menigte wil er niet van weten en ze
schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!" Barabbas was
iemand die in de gevangenis gestopt was omdat hij iemand had
doodgeslagen. Pilatus probeert het nog één keer en vraagt:
‘Maar wat voor kwaad heeft die man toch gedaan?’ Maar de
menigte bleef schreeuwen dat hij aan het kruis gehangen
moest worden. Om ervan af te zijn, geeft Pilatus het volk hun
zin. Niet veel later wordt Jezus naar Golgotha gebracht om
gekruisigd te worden samen met twee andere veroordeelden.
Eén van die misdadigers drijft de spot met Hem. ‘Jij bent toch
de Messias?’ schreeuwt hij. "Red dan jezelf en ons erbij!" Maar
de ander wijst hem terecht: ‘Hou je mond! Heb je dan helemaal
geen eerbied voor God. Dat ze ons straffen dat hebben wij
verdiend. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ En tegen
Jezus: ‘Denk aan mij wanneer u koning wordt.’ Daarop sprak
Jezus: "Ik zeg je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn."
(bewerkte tekst Startbijbel, Lucas 23 : 13-49)
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Zaterdag

Sabbat

Rond twaalf uur komt er een zonsverduistering en wordt het
helemaal donker. Dit duurt tot ongeveer drie uur in de middag.
In deze duisternis roept Jezus het uit: ‘Vader, Ik vertrouw mij
aan U toe!’ Het zijn de laatste woorden die de omstanders van
Hem horen. Wanneer Jezus is gestorven, krijgen enkele
vrienden toestemming om zijn lichaam van het Kruis te halen.
Ze wikkelen Hem, zoals dat in
die tijd gebruikelijk is, in linnen
doeken en brengen Hem naar
de tuin van Jozef van
Arimatea. Hier is in de rotsen
een graf uitgehakt.
Zijn vrienden leggen Jezus daarin. Ze rollen een zware ronde
steen voor de ingang van de grafkamer. Ze gaan bedroefd naar
huis. Dan breekt de Sabbat aan. Joodse mensen mogen dan
niet werken. Daarom verzorgen ze het lichaam van Jezus nu
niet verder.
(bewerkte tekst Kijkbijbel blz. 305)
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Zondag

De eerste dag van de week

Op de eerste dag van de week gaan enkele vrouwen al heel
vroeg naar het graf met de zalf die ze hebben klaargemaakt.
Dan zien ze dat de steen van het graf is weggerold. Ze gaan
naar binnen, maar het lichaam van Jezus is verdwenen.
Nog nauwelijks van de
schrik bekomen of zie
er staan twee mannen
bij hen in blinkend
witte
kleren.
De
vrouwen durfden niet
te kijken. Deze mannen stellen hen gerust en zeggen: ‘Waarom
zoeken jullie bij dode mensen iemand die leeft? Hij is hier niet.
Hij is opgewekt uit de dood. Toen herinnerden de vrouwen zich
wat Jezus gezegd had. Ze gaan bij het graf weg en vertellen
alles aan de elf leerlingen en aan alle anderen. De vrouwen
waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van
Jakobus, met nog een paar anderen. De leerlingen van Jezus
vinden het verhaal van de vrouwen maar kletskoek. Ze geloven
er niets van. Dan Petrus staat op en rent zo snel hij kan naar
het graf. Een andere leerling volgt hem. Wanneer hij bij het graf
is, bukt hij en kijkt naar binnen. Hij ziet inderdaad alleen de
doeken liggen. De vrouwen hebben toch gelijk. Hij gaat weg en
is verbaasd. Wat zou er toch gebeurd zijn? Maar de andere
leerling die het ook ziet, gelooft: Jezus is Opgestaan!
(bewerkte tekst Startbijbel, Lucas 24 : 1-12)
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Wilt u meer mooie verhalen met uw kinderen lezen, dan
kunnen wij bovenstaande uitgaven van harte aanbevelen.
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