Kliederkerk thuis
(Palm)Pasen
Met Pasen lijkt het alsof al het werk van Jezus opeens niets meer waard is, hij is
gebroken door de doodstraf en het lijkt alsof zijn boodschap van liefde niet meer
bestaat. Jezus' en Zijn boodschap lijken eerst helemaal kapot. Maar na de opstanding
wordt Zijn boodschap nog waardevoller.
Dit programma is een kliederkerkviering voor thuis en wordt je aangeboden door de
Protestantse Kerk. In een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, kun je aan de slag gaan
met thema’s als verdriet en nieuw leven. Samen ontdekken, samen vieren en samen
eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. En deze keer aan de hand van het
Paasverhaal. Dit verhaal vind je in de Bijbel in Matteüs 26:2 - 28:20, Marcus 14:12 16:14, Lucas 12:1 - 24:35 en Johannes 18:1 - 20:28. Alle bijbelteksten komen uit de
Bijbel in Gewone Taal.
Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl
Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie
over kliederkerk en hoe je een zelf een kliederkerk kunt starten.
Voordat je begint….
Belangrijk om te weten:
Bij kliederkerk doet iedereen mee! De activiteiten zijn bedoeld voor mensen
van alle leeftijden, voor kinderen én volwassenen.
Deel wat je ontdekt en gemaakt hebt met anderen. Bijvoorbeeld in de
appgroep van je (klieder)kerk of op social media met #kliederkerkthuis. Zo vier
je toch een beetje samen, ook al ben je niet bij elkaar.
Op www.protestantsekerk.nl/corona vind je het laatste nieuws en meer
suggesties om in deze crisis vorm aan geloven te geven.

Samen ontdekken
Door deze drie activiteiten ontdek je telkens een ander deel van het paasverhaal. Je
kunt ervoor kiezen om de activiteiten één voor één te doen mét elkaar, maar je kunt
ook alles klaarzetten in verschillende hoeken/ruimtes in huis en buiten en de
activiteiten tegelijkertijd doen.

Palmpasenstok
Bijbeltekst
“Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de
Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat
dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog
nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand:
‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.” De twee
leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had.
Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’.
De leerlingen zeiden: ‘De heer heeft deze ezel nodig.’
De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel,
en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg Zo ging Jezus
naar Jeruzalem. Toen hij de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij.
Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: ‘Leve
de koning, de man die van God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’
-Lucas 19:29-40

Nodig
-

Houten latjes
Spijkers & hamer of tape
Crêpepapier en/of gekleurd tape
Stevig plakband
Broodhaantjes
Kleine (boterham)zakjes
Rozijnen (in ieder zakje 30 rozijnen)
Touw of draad
Eitjes (gekookte eieren of snoep- of chocolade eieren)
Noten/zoutjes/chippies die je aan een touwtje kunt rijgen
Buxustakjes of andere groene takjes

Uitleg activiteit
Van de twee latjes maak je een kruis. Gebruik hiervoor de hamer en de spijkers of de
tape. Versier de stok - als je wilt - met crèpepapier of gekleurde tape.
Bevestig groene takjes aan het kruis. De groene takjes horen bij het verhaal van
Palmpasen. Prik het broodhaantje bovenop het kruis. Voordat Jezus ging sterven, at
hij nog een laatste keer met zijn twaalf vrienden, hij brak het brood.
Rijg de zoutjes of noten aan een draad. Hang van de ene kant naar de andere kant van
het kruis een draad met daarin de twaalf zoutjes of noten, die staan voor de twaalf
discipelen. Stop 30 rozijnen in een zakje of rijg de rozijnen aan een draad. Hang dit aan
de stok. Judas verraadde Jezus voor 30 zilvermunten.
De eieren kun je aan de stok bevestigen met touw of tape. Jezus stierf aan het kruis
maar na drie dagen staat hij weer op, nieuw leven! Een palmpasenstok kan sober of
uitbundig versierd zijn. Je kunt nog dingen toevoegen zoals wat lekkers voor de
kinderen of extra versiering. Vooraf aan of tijdens deze activiteit kun je het
Paasverhaal kort vertellen en de symboliek van de onderdelen uitleggen.
Gespreksvragen
1. Wat weet jij van het verhaal van Pasen?
2. Je maakt hier een mooie Palmpasenstok, weet jij wat alle onderdelen betekenen?
3. Volgens een traditie wordt een Palmpasenstok tijdens Pasen weggegeven aan
iemand anders. Zou jij hem aan iemand willen geven?

Goede vrijdag
Bijbeltekst
“Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie
uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het
gordijn voor de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: ‘Vader, mijn leven is in uw
handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij. De Romeinse officier die bij het
kruis stond, zag wat er gebeurde, Hij eerde God en zei: ‘Geen twijfel mogelijk! Die
man hoorde bij God!’” - Lucas 23:44-48
Nodig
- Stoepkrijt in alle kleuren
- De stoep of de tegels in de tuin
- Voorbeeld van een kruis (zoals op de foto)
Toelichting
Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis.
En dat noemen we een góede dag? Ja, want
door het sterven en opstaan van Jezus, kan
er licht en kleur in de wereld en ons leven
binnen schijnen.
Uitleg activiteit
Maak met stoepkrijt een kleurrijk kruis.
Teken er vrolijke bloemetjes in, een
regenboog, de zon, een blauwe hemel, kortom maak er een mooi bont kleurrijk
geheel van. Maak hier een foto van en deel deze zoveel je kunt, bijvoorbeeld via social
media met #kliederkerkthuis , via de whatsapp groepen waar jullie in zitten met
andere kliederaars of via de website van de kerk.
Gespreksvraag:
1. Waarom noemen we de dag waarop Jezus stierf een Goede Vrijdag?

Nieuw leven
Bijbeltekst
“De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jongeman zitten. Hij zat aan
de rechterkant en hij droeg witte kleren… De jongeman zei: ‘Jullie hoeven niet bang
te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het
kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier.” - Marcus 15:5-6
Nodig
-

Klei (sneldrogend, die hard wordt)
Evt. deegrollers en bekers
(Strijk)kraaltjes
Boterhamzakjes of vuilniszak
(in stukken geknipt)
Potgrond
Bloembolletjes of zaadjes

Toelichting
Een zaadje of bloembol ‘sterft’ in de grond voordat er een nieuwe plant uit ontstaat.
Deze bloembol staat symbool voor Jezus die in het graf werd gelegd. Na drie dagen
ontstaat er nieuw leven, er ontkiemd iets nieuws.
Uitleg activiteit
Maak van de klei een bloempotje. Boetseer hem zo dat die blijft staan.
Je kunt bijvoorbeeld deegrollers gebruiken om eerst een ronde plak te maken voor de
bodem. Gebruik een grote beker om de cirkel uit de klei te drukken. En daarna een
lange rechthoekige plak die je rechtop, rondom de bodem zet. Zorg dat de klei goed
aan elkaar bevestigd is op de bodem. Versier de potjes door er (strijk)kraaltjes in te
drukken. Laat de klei even drogen zodat het hard wordt. Knip een boterhamzakje
open en leg dit in het potje. Of gebruik een stukje vuilniszak of ander plastic.
Doe potgrond in de potjes en plant het bloembolletje of het zaadje hierin.
Gespreksvragen
1. Jezus stierf en werd daarna in een graf gelegd. Maar na drie dagen was Hij daar niet
meer, Hij was opgestaan! Waarom lijkt dat op jouw bloembol in de grond?
2. Wat vind jij het mooiste aan de lente?

Samen vieren
Bijbelverhaal
Het paasverhaal is geen makkelijk verhaal. Het is gewelddadig en daarmee kan het
lastig zijn om aan kinderen te vertellen. Daarnaast zijn er ook veel verschillende
theologische verklaringen bij het verhaal. We raden aan om het verhaal te laten staan
zoals het is, en het zo 'eenvoudig' mogelijk te vertellen. Laat de dood van Jezus niet
weg, maar ga er ook niet in detail op in. Lees het bijvoorbeeld in verschillende
gedeeltes voor uit de Bijbel in Gewone Taal, bijvoorbeeld uit Lucas 23 vers 1-25 en
32-35 en Lucas 24 vers 1-8. Benoem bij het Paasverhaal in ieder geval een aantal
kernzaken die laten zien wie Hij was/is, zoals dat Jezus niet terug vocht of terug
schold, en dat Hij aan het kruis bid voor vergeving van Zijn moordenaars. Vertel ook
het complete verhaal, dus de dood en de opstanding.
Lees met elkaar de genoemde bijbelgedeelten. Eén persoon kan hardop lezen of je
leest om de beurt een zin of vers. Of kijk samen naar het animatiefilmpje voor jonge
kinderen over het Paasverhaal gemaakt door Jong Protestant:
/werkvormen/animatievideo-pasen
Gespreksvragen
●
Heb je vragen na het luisteren naar het paasverhaal of na het kijken van het
filmpje?
●
Heb je het verhaal van de opstanding van Jezus al eerder gehoord? Wat vind je
van het verhaal?
●
In de video wordt Pasen een blij feest genoemd. Vind je Pasen ook een blij
feest? Waarom?
Samen zingen of luisteren
1.
Wij vieren feest (feest voor iedereen)
2.
Op pasen (voor jongste kinderen)
3.
Sterven in de grond - Jedi Noordegraaf (luisterlied voor oudere kinderen en
volwassenen)

Samen bidden
Wij zijn niet alleen! God is bij ons. Bid met elkaar. Dat kan door hardop met elkaar te
praten met God, maar ook op de volgende manieren:
Deel stenen of stukjes hout uit. Deze staan symbool voor iets wat zwaar is in je
leven wat je aan God wilt geven. Iedereen mag de steen of het hout in een
mand leggen waar ze vervolgens een kaarsje of waxinelichtje uitpakken. Het
kaarsje staat voor hoop en licht in je leven. Zo mag je bij God brengen wat op
je drukt.
Ga in een kring zitten, neem een (turks) brood. Iedereen mag een stukje van
het brood breken of scheuren. Jezus heeft zichzelf met ons gedeeld en
daardoor mogen wij leven.
Luister en/of zing het lied ‘De Heer zegent jou’

Samen eten
De Pesachmaaltijd verwijst naar het laatste diner wat de Israëlieten aten voordat ze
uit Egypte trokken. Ook Jezus vierde jaarlijks de Pesachmaaltijd. Hij deed dat - vlak
voor zijn sterven - voor de laatste keer samen met zijn vrienden in Jeruzalem. Nu
noemen we dat het Laatste Avondmaal. Maak een maaltijd met dingen die iedereen
lekker vindt. Hieronder vind je een aantal ideeën uit de Pesachmaaltijd. Ga met z'n
allen aan tafel. Eet smakelijk!
- Matses met boter en suiker of jam: De matses verwijzen naar de ongerezen broden
die werden meegenomen bij de uittocht uit Egypte. Er was toen geen tijd om het deeg
van de broden te laten rijzen. De Israëlieten moesten klaar staan om te vertrekken!
- Een gekookt ei: Een ei staat voor het nieuwe leven in het land dat God heeft beloofd.
Je mag een eitje pellen en opeten.
- Gebraden vlees of kippenpootjes: De Israëlieten slachten een lam en het bloed
daarvan streken ze aan de deurpost van hun deur.
Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl
Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie over kliederkerk en hoe je
een zelf een kliederkerk kunt starten.
De ideeën uit deze kliederkerk thuis-viering komen uit dit kliederkerkprogramma van
(Palm)Pasen.

