
DE GOEDE WEEK  

VAN PALMZONDAG TOT PASEN  

  

 

OP WEG NAAR PASEN… in het gezin 
Als je aan kinderen vraagt waar ze aan denken bij het woord Pasen, vertellen ze heel vaak 
dat ze dan denken aan eieren en de paashaas. Maar als je christen bent en in Jezus gelooft, 

denk je verder dan  alleen aan chocolade. Christenen kijken ook naar de echte reden 
waarom we Pasen vieren. 

 

De week voor Pasen, beginnende op Palmzondag, wordt ook wel de Goede Week 
genoemd. Terwijl er toch een hoop ‘narigheid’ aankomt. Toch is Pasen het feest van de 

hoop en een nieuw begin.  
 

In deze week zijn er een aantal belangrijke momenten om bij stil te staan.   Deze bundel 
biedt jullie de kans om spelenderwijze de Goede Week en Pasen te beleven bij jullie thuis 

en dit aan de hand van verhalen, filmpjes, kleurplaten, woordzoekers en andere spelletjes.   
   Veel plezier! 
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PALMZONDAG  
Jezus gaat naar Jeruzalem   

‘Kom, we gaan naar Jeruzalem’, zegt Jezus tegen Zijn 

leerlingen. ‘Daar wil ik het Paasfeest vieren’. ‘Gaan jullie 
maar vast vooruit’, zegt Hij tegen Thomas en Andreas. 

‘Onderweg, in het volgende dorp, zullen jullie bij een 

dikke boom een jonge ezel vinden. Niemand heeft er 
ooit op gereden. Breng die maar voor me mee. Als 

iemand vraagt waarom je die ezel zomaar meeneemt, 

zeg dan maar dat Ik jullie gestuurd heb. En dat we de 
ezel ook weer zullen teruggeven.’  

Tomas en Andreas kijken elkaar aan. Wat een vreemde 

opdracht…  

‘Maar Jezus zal wel weten wat Hij doet’, zegt Tomas. Ze 

lopen vooruit en vinden in het volgende dorp een jonge ezel. Hij staat vastgebonden aan 
een boom, precies zoals Jezus gezegd heeft. Meteen beginnen ze hem los te maken, om 

hem voor Jezus mee te nemen.  

‘Wat doen jullie nou? Hé, blijf eens van die ezel af.’, zegt een vrouw die net langsloopt. ‘Die 
ezel is toch niet van jullie?’, vraagt een man die in de buurt aan het werk is. ‘We nemen 

hem mee voor Jezus, maar straks brengen we hem weer terug hoor’, zegt Andreas. De man 
en de vrouw zeggen niets meer.  

Tomas en Andreas brengen de ezel bij Jezus en gooien hun jassen over de rug van het dier. 

Daarna helpen ze Jezus er bovenop. Zo gaan ze in optocht Jeruzalem binnen. Jezus op de 

ezel voorop, alle leerlingen er achteraan. De mensen bleven langs de weg staan kijken. ‘Hé, 
is dat niet Jezus’, roept iemand, en meteen komen er nog meer mensen uit de stad 

aanrennen. Dat is goed nieuws!  

Een paar mannen gooien hun mantels voor Jezus op de weg. Anderen leggen grote 
palmtakken op de grond, of zwaaien ermee in het rond. Iedereen staat van blijdschap te 

juichen: ‘Hosanna! Gezegend is de nieuwe Koning van God die vandaag komt! Leve Jezus, 

nu zal alles beter worden! Hosanna!’ Zo blij zijn de mensen dat Jezus er is.  
Jezus rijdt op de ezel rustig naar de tempel, en alle mensen lopen achter Hem aan. De 

kinderen dansen met de palmtakken in het rond. Wat een feest! Bij de tempel klimt 

Jezus van de ezel af en gaat naar binnen.  

De palmtakjes die we deze zondag zegenen worden traditioneel thuis 

achter een kruisbeeld gestoken en vlak voor Aswoensdag weer 

meegenomen naar de kerk. Ze zijn dan helemaal verdord. Ze worden 

verbrand en we krijgen met de as van deze verdorde palmtakjes een 

kruisje om de Veertigdagentijd goed te beginnen.  
  

  
 

 

DE KONING DIE OP EEN EZEL REED  
https://www.youtube.com/watch?v=08N7lfCd0RQ&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=08N7lfCd0RQ&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=08N7lfCd0RQ&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17&t=0s


 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Het Laatste Avondmaal  
De leerlingen waren dus naar Jeruzalem gegaan om er 

het paasfeest te vieren. Die donderdagavond gaan Jezus 
en zijn vrienden voor het laatst samen aan tafel.   

Als Jezus met zijn vrienden aan tafel zit, staat Hij ineens 

op. Hij trekt zijn bovenkleren uit, neemt een doek en 
bindt die om zijn middel als een schort. Hij giet water in 

een kom en begint de voeten van zijn leerlingen te 
wassen. Daarna droogt Hij ze af met de doek die Hij om 

zijn middel heeft gebonden. Hij komt bij Petrus. ‘Jezus, 

wil Jij mijn voeten wassen? Dat is toch jouw werk niet!’, zegt Petrus.  

‘Toch wel, Petrus. Later zal je Me wel verstaan’, zegt Jezus. ‘Nooit of nooit zal Jij mijn voeten 
wassen!’ ‘Petrus, als jij jouw voeten niet door Mij laat wassen, ben je mijn vriend niet 

meer’, zegt Jezus. ‘Was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd’, zegt 
Petrus. Als Jezus de voeten van al zijn leerlingen gewassen heeft, trekt Hij zijn bovenkleren 

weer aan en zegt tegen hen: ‘Beste vrienden, Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie 

moeten doen zoals Ik gedaan heb. Jullie moeten elkaars dienaar zijn en ook eenvoudige 
dingen doen voor elkaar.’  

Daarna gaan ze samen aan tafel. Onder het eten zegt Jezus ineens: ‘Iemand van jullie zal Mij 

verraden.’ Niemand kan dat geloven. Maar wat later gaat Judas naar buiten. Hij gaat naar 
de hogepriesters om hen te zeggen waar ze Jezus kunnen arresteren.  

Aan tafel neemt Jezus het platte brood in zijn handen, 

breekt het en geeft ieder een stukje. Hij zegt: ‘Kijk, zo geef ik 
mijn leven voor de mensen als ik ga sterven.’ Ze eten het op. 

‘Zoals al deze stukjes één brood vormen, zo horen jullie bij 

mij en bij God.’   

Na de maaltijd neemt Jezus de beker wijn. Allemaal mogen 

ze er een slokje uit drinken. ‘Jullie moeten van elkaar 

houden, zoals ik van jullie gehouden heb. Nu zijn jullie 
verdrietig, maar ik zal jullie terugzien en dan zal je hart blij 

zijn. Ik ben van God de Vader gekomen. Nu ga ik weer weg 
uit de wereld naar God, mijn Vader. Al zal het moeilijk 

worden op de aarde, wees moedig!  

Mijn liefde heeft de wereld al overwonnen.’   

Jezus vraagt hen ook om steeds als ze met elkaar de maaltijd vieren, aan Hem te denken. Na 
de maaltijd zingen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gaan ze op 

weg naar de Olijfberg om er te bidden. Het wordt nacht. 

 

DE VOETWASSING  
https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17  

https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=17


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Jezus op de Olijfberg  
Daar aangekomen zegt Jezus tegen zijn leerlingen:  

‘Blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. Petrus, 

Jacobus en Johannes, komen jullie met Mij mee?’ Jezus 

wordt bedrukt en onrustig. Hij zegt tegen de drie: ‘Ik 
ben heel erg bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met 

Mij.’ Hij gaat wat verder, knielt met zijn hoofd tot op de 
grond en bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker 

aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U 

wilt.’ Dan keert Hij terug naar zijn vrienden. Ze slapen. 
Jezus zegt tegen Petrus: ‘Kunnen jullie dan niet één uur 

wakker blijven met Mij?’ Voor de tweede maal gaat Hij 

bidden: ‘Vader, als deze beker  
niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat dan 

uw wil geschieden.’ Wanneer Hij terugkeert, vindt Hij 

zijn vrienden opnieuw in slaap. Hij laat hen met rust en 
gaat voor de derde keer bidden. Als Hij terug keert naar zijn vrienden zegt Hij: ‘Kom, sta op, 

laten we gaan. Degene die Mij overlevert, komt eraan.’   

Hij is nog niet uitgesproken of Judas is daar samen met een 

grote bende, met zwaarden en knuppels in de hand. Judas heeft 

met hen afgesproken: ‘Het is degene die ik zal kussen.’ Hij gaat 
naar Jezus en zegt: ‘Dag rabbi!’, en hij kust Hem. Jezus vraagt: 

‘Vriend, ben je daarvoor hier!’ Dan komt de bende dichterbij, 

grijpt Jezus en overmeestert Hem. Jezus zegt: ‘Jullie komen Mij 
met zwaarden en stokken gevangen nemen, precies alsof Ik een 

bandiet ben.’  

De vrienden van Jezus laten Hem in de steek en vluchten weg.  

 
  

GETSÉMANÉ  
https://www.youtube.com/watch?v=CgyajUBrDlw&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=23  

  

https://www.youtube.com/watch?v=CgyajUBrDlw&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=CgyajUBrDlw&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=23


Jezus wordt ondervraagt  
Intussen wordt Jezus naar de hogepriester Kajafas gebracht. Petrus volgt Hem tot op de 

binnenplaats van zijn paleis. Daar gaat hij bij de knechten zitten en kijkt hoe alles afloopt.   

De hogepriesters willen Jezus ter dood brengen. Maar ze vinden niets, hoewel er veel valse 

getuigen waren. De hogepriester vraagt: ‘Bent U de Messias, de Zoon van God?’ Jezus 
antwoordt: ‘U hebt het gezegd.’ Dan scheurt de hogepriester zijn kleren en zegt: ‘Hij heeft 

God beledigd. We hebben geen getuigen meer nodig! Wat vinden jullie ervan?’ Ze 

antwoorden: ‘Hij verdient de doodstraf.’   

Petrus zit ondertussen op de binnenplaats. ‘En wat gaat er dan met mij gebeuren? Iedereen 

weet dat ik een goede vriend ben van Jezus’, denkt Hij. ‘Bent u soms een leerling van die 

man?’ vraagt een meisje. ‘Neen’, zegt Petrus snel. Hij krijgt het koud en gaat zich wat 
opwarmen bij een vuurtje. ‘Bent u soms een leerling van die man’, vragen enkele mensen. 

‘Nee’, zegt Petrus ook nu weer. ‘Maar we hebben u gezien toen ze Jezus gevangen namen’, 

zeggen ze.  
‘Dat kan niet, ik heb die man nog nooit gezien!’, zegt Petrus. Een haan begint te kraaien. Hij 

wordt nu heel verdrietig... ‘Ik heb gedaan alsof ik Jezus, mijn beste vriend, niet kende.’ 

Petrus gaat naar buiten en weent bittere tranen.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KRAAIENDE HAAN  
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18  

KLEUR DEZE TEKENING 

1 = groen 

2 = blauw  

3 = geel  

4 = oranje 

5 = bruin  

6 = zwart 

7 = rood 

WELK DIER HERKEN JE? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=18


Goede Vrijdag  
‘s Morgens vroeg besluit het gerecht om Jezus te doden. Ze 

boeien Hem en leveren Hem over aan Pilatus, de gouverneur.   

Men brengt Jezus bij Pilatus. Die vraagt: ‘Bent U de koning van de 

Joden?’ Jezus zegt: ‘Dat zegt U.’ Dan vraagt Pilatus: ‘Hoort U dan 

niet waarvan ze U allemaal beschuldigen?’ Jezus antwoordt 
nergens op. Pilatus vraagt aan de mensen op het plein: ‘Maar 

wat voor kwaad heeft Hij eigenlijk gedaan?’ Pilatus ziet dat er 

niets helpt en dat de onrust steeds groter wordt. Dan neemt hij 
water en wast zijn handen voor de ogen van de mensen. Hij zegt: 

‘Ik ben onschuldig aan de dood van die Jezus’.  
Dan nemen de soldaten van Pilatus Jezus mee. Ze trekken zijn kleren uit en doen Hem een 

rode mantel om. Ze vlechten een krans van doornen en zetten die op zijn hoofd. Ze geven 

Hem een rietstok in de rechterhand. Ze knielen voor Hem neer en spotten: ‘Dag koning van 
de Joden!’ Ze spuwen in zijn gezicht, en slaan met de rietstok op zijn hoofd. Dan nemen ze 

de mantel af, doen Hem weer zijn eigen kleren aan en leiden Hem weg om Hem te kruisigen.   

Onderweg komen ze Simon uit Cyrene tegen. Ze zeggen hem: ‘Kom, draag zijn kruis!’ Ze 
komen bij Golgota, waar ze Jezus kruisigen. Zittend houden ze bij Hem de wacht. Boven zijn 

hoofd schrijven ze: ‘Dit is de koning van de Joden.’   

’s Middags wordt het duister over het hele land, tot het drie uur is. Dan roept Jezus luid: ‘Eli, 

Eli, lama sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek 
gelaten? Jezus schreeuwt luid en sterft aan het kruis.   

HET PROCES  
https://www.youtube.com/watch?v=eynIfwV-5L8&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=28  

DE KRUISIGING 

https://www.youtube.com/watch?v=C2KWafmmzHc&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=24  

De kruisweg bidden met kinderen  
Op de website van de PE Mariakerke vinden jullie   

een uitgewerkte kruisweg voor kinderen. Met zandtekeningen, een stukje verhaal en 
een gebed staan we even stil bij die laatste tocht van Jezus.  

  
Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus voor ons stierf aan het kruis.  

https://www.pe-mariakerke.be/kruisweg-voor-kinderen/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eynIfwV
https://www.youtube.com/watch?v=eynIfwV-5L8&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=eynIfwV-5L8&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=eynIfwV-5L8&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=C2KWafmmzHc&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=C2KWafmmzHc&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=24
https://www.pe-mariakerke.be/kruisweg-voor-kinderen/


Kruiswegvan Jezus   

  

De tekeningen staan door elkaar.  

Zet het juiste cijfer bij de tekening!  

1 Jezus wordt veroordeeld door Pilatus  

2 Jezus neemt zijn kruis op  

3 Jezus ontmoet zijn moeder  

4 Jezus valt onder het kruis  

5 Veronica droogt Jezus’ tranen  

6 Simon helpt Jezus zijn kruis te dragen  

7 Jezus troost de wenende vrouwen  

8 Jezus wordt van zijn kleren beroofd  

9 Jezus wordt aan het kruis genageld  

10 Jezus sterft aan het kruis 

11 Jezus wordt van het kruis afgenomen 

12 Jezus wordt in het graf gelegd 



Stille zaterdag  
’s Avonds gaat Jozef, een rijk man, samen met enkele 

vrouwen naar Pilatus Hij vraagt om het lichaam van 
Jezus. Pilatus geeft het bevel om het aan hem af te 

staan. Jozef neemt het lichaam, wikkelt het in zuiver 
linnen, en legt het in een nieuw graf, dat hij voor 

zichzelf in de rots had laten maken. Hij rolt een grote 

steen voor de ingang ervan en gaat weg. Pilatus laat de 
steen verzegelen en plaatst een wacht bij het graf.  

 

   

  

  



Pasen  

Het is de derde dag nadat Jezus gekruisigd is en in zijn graf is gelegd. De soldaten staan al die 

tijd op wacht. De steen ligt stevig voor de ingang van de rots. Er kan niemand in of uit.  

Twee vriendinnen van Jezus zijn deze morgen onderweg naar het graf. Ze willen Jezus gaan 

verzorgen met olie. Ze maken zich zorgen. “Hoe moet dat met die steen, die is toch heel 
zwaar?’ vraagt de ene vrouw aan de andere. ‘Misschien kunnen we de bewakers vragen om 

te helpen.’ ‘Zouden ze dat wel doen, denk je?’ ‘We kunnen het toch vragen.’ Al pratend 

komen ze bij het graf aan.  

Plotseling is er een hoop lawaai. De grond begint te trillen, het dondert en het bliksemt. In 

de bliksem daalt opeens een engel, in witte kleren, neer. De twee vrouwen staan stijf van 

schrik, met grote ogen te kijken. Ze zien hoe de engel naar het graf loopt en de steen 
wegrolt.   

De engel gaat op de steen zitten en kijkt de vrouwen aan. ‘Jullie 

hoeven niet bang te zijn’, zegt hij dan, ‘Jezus is hier niet meer. Hij 
is opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, daar 

in het graf heeft Hij gelegen. Daar is Hij niet meer. Als jullie naar 

Galilea gaan, dan zullen jullie Hem zien. Jullie moeten het goede 

nieuws aan de leerlingen gaan vertellen, zeg maar dat ze naar 

Galilea moeten gaan.’ En weg is de engel. De zon staat te stralen 
in de lucht.  

De vrouwen staan bij elkaar en houden elkaar stevig vast. Wat 

zijn ze geschrokken! Ze bibberen er helemaal van. Maar wat een goed nieuws! Jezus is niet 
dood, Hij leeft! Ze kijken elkaar aan, er breekt een lach door op hun gezicht en dan beginnen 

ze allebei te rennen zo snel als ze kunnen. Opeens staan ze stil... daar komt iemand aan, is 

dat niet Jezus? Ja, daar komt Jezus hen tegemoet. “Dag Maria en Maria”, zegt Hij. “Niet 
bang zijn hoor, Ik ben het. Ga maar gauw aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea 

moeten gaan, daar zullen we elkaar weer zien.”  

Maria en Maria struikelen over hun eigen benen als ze de zaal binnen rennen waar de 
vrienden van Jezus nog bij elkaar zitten. ‘We hebben geweldig nieuws: Jezus is niet dood, Hij 

leeft! We hebben het zelf gezien!’ En ze vertellen het hele verhaal.  

De leerlingen gaan zo snel ze kunnen naar Galilea. En daar... daar zien ze Jezus. ‘Zie je, dat Ik 
jullie nooit alleen laat’, zegt Jezus. ‘Ik blijf altijd bij jullie, vertel dat maar aan iedereen die 

het horen wil!’  

HET LEGE GRAF  
https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=19  

https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLsiAUNFg8yg4nvrr91gGzA7NDCz9IevfK&index=19


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Gebed om licht voor iedereen  

Lieve God,  

Wij zijn blij met het licht van Pasen. Dank U wel 

dat wij feest mogen vieren, omdat Jezus leeft.  

Jezus is opgestaan,  

Hij liet zien dat het leven wint en dat er een 

nieuwe tijd komt, met licht voor iedereen.  

Als het eens donker is om ons heen, 

help ons dan om licht uit te delen:  

vriendschap en liefde, warmte en 

gezelligheid, troost en geluk aan wie 

dat nodig heeft.  

Door Jezus weten wij: 

U laat ons niet alleen,  

U blijft ons altijd trouw.  

Wie in U gelooft, geeft licht aan iedereen.  

Amen.  

 

 

 

PASEN (J. Dreesen)  

'Vandaag is het Pasen,' zegt papa. 

'Waaraan kan je dat zien?' vraag ik. 

'Je ziet het als je naar de bomen kijkt,' zegt papa. 
'Die ontwaken uit hun winterslaap. 

''Ontwaken? Wat is dat dan?' 
'Wakker worden,' zegt papa. 

'Pasen is het feest van het wakker worden.  Alles gaat opnieuw leven. 
Straks staan alle bomen en struiken weer feestelijk in het groen. 

En ook de mensen worden opnieuw wakker, 

want met Pasen is Jezus uit het graf opgestaan. 
Iedereen herleeft!'  Dàt is dus Pasen!  


