
 

De Goede Week 

 

 

Leuk hoor zo’n Paasweekend. Heerlijk een paar vrij dagen. Misschien ben je gelovig opgevoed 

en ging je vroeger wel eens naar de kerk, met Kerst en met Pasen. De twee grootste feesten in 

het Christelijke geloof. Maar weet je wat er ook zo speciaal is aan deze week? In dit boekje, 

geschreven met behulp van een goede vriendin, proberen we dit kort uiteen te zetten. 

Natuurlijk inclusief inspiratie voor activiteiten om het hier met je kinderen over te hebben en 

samen iets te doen. Meer inspiratie voor bezinningsmomenten met je gezin kan je onder 

andere vinden op de facebook groep Family Nights. 
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PalmzondagPalmzondagPalmzondagPalmzondag    
 

Palmzondag in de kerkPalmzondag in de kerkPalmzondag in de kerkPalmzondag in de kerk    
 

Op Palmzondag vieren we dus de intocht van Jezus in Jeruzalem, 

met palmtakken. Dit moment is nog steeds erg belangrijk. 

Misschien herinner je nog wel dat je als kind een Palmpaasstok 

mocht maken. Een kruis dat versierd werd, met op de top een 

broodhaantje. Een hoop symboliek, waar je op mijn blog meer 

over kan lezen. 

 

GastvrijheidGastvrijheidGastvrijheidGastvrijheid    
 

Een goed moment om het met je kind te hebben over 

gastvrijheid. Is bij jullie thuis iedereen welkom? Waarom wel / 

waarom niet? En wat verwachten jullie van de gasten. Moeten ze 

misschien hun schoenen uittrekken, of mag visite dit aanhouden. 

Krijgen ze koffie / thee aangeboden, en een koekje. Blijft de 

koekjestrommel dan op tafel staan of wordt hij weer 

opgeborgen? En als het etenstijd is, blijft de visite dan eten of 

worden ze vriendelijk verzocht het huis te verlaten? 

 

Hoe staan je kinderen hier tegenover. Nodigen zij alle 

klasgenootjes uit om thuis te spelen, of vindt er (on)bewust een 

selectie plaats? Kunnen ze misschien benoemen waar die 

selectie op is gewaardeerd. Hoe worden ze ontvangen als ze bij 

een vriendje of vriendinnetje mogen spelen? 

 

Samen met je kindje kan je een lijstje maken van vijf punten 

waaraan anderen kunnen zien dat ze welkom zijn bij jullie in 

huis. 

 

DeurkransDeurkransDeurkransDeurkrans    
 

 
 

Vooral met kerst, maar ook daarbuiten zie je een krans aan de 

deur hangen. Een krans in een thema dat versierd is. Vandaag 

kan je samen met je kind aan de slag om een krans te versieren. 

Bijvoorbeeld een rieten krans waar je paaseitjes in steekt met 

stevig draad. Of een krans met palmbladeren. 

Jezus ging met zijn 

apostelen/leerlingen op 

weg naar Jeruzalem. 

Hoe dichterbij ze 

kwamen, hoe meer volk 

er op de been was. Ze 

schreeuwden en juichten 

hem toe: Zoon van 

David, Profeet, Koning 

van God. Ze 

verwelkomden hem als 

een Koning door te 

wuiven met Palmtakken. 

Jezus gedroeg zich 

echter niet als een 

koning. 

Hij reed binnen op de 

rug van een ezel (en niet 

op een paard). Een 

lastdier: de mensen in 

Jezus’ koninkrijk zijn 

diegenen die de last van 

deze wereld dragen. 

Jezus was niet blij met al 

die Hosanna, het 

toejuichen. Hij wist dat 

diezelfde mensen hem 

binnenkort zouden 

verraden… 
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MaandagMaandagMaandagMaandag    
 

NaastenliefdeNaastenliefdeNaastenliefdeNaastenliefde    
 

Het begrip naastenliefde is heel breed, maar ook zo mooi. Het is 

voor mij de kern van het Katholieke geloof. Open staan voor een 

ander, en helpen waar dat mogelijk is. Nadat we het gisteren 

hebben gehad over gastvrijheid, is dit het thema van vandaag. 

Jezus stond open voor zijn naaste, iedereen was welkom en werd 

geholpen. Staan jullie wel eens klaar voor een ander? Wat doen 

jullie dan voor hem / haar? 

 

En jullie kinderen. Hebben zij wel eens iemand geholpen? Zonder 

daar zelf beter van te worden. Het hoeft niet groot te zijn, 

bijvoorbeeld het delen van een speelgoedje als anderhalf jarige. 

Of het helpen van een klasgenootje.  

 

Kunnen jullie samen een lijst maken met drie dingen, kleine 

dagelijkse dingen. Die je kan doen om een ander te helpen? Een 

zogenaamd pay-it-forward lijstje. Aan het einde van de week kan 

je hier op terugkomen. Is het ook allemaal gelukt? Hoe 

reageerde die ander daarop? 

 

Doktertje spelenDoktertje spelenDoktertje spelenDoktertje spelen    
 

 
 

Jezus genas de zieken. Thuis kan je dit natuurlijk ook doen. Door 

poppen-doktertje te spelen (of berendoktertje). Zoek wat oude 

pleisters op. Misschien heb je ook nog wel wat verbandjes liggen. 

Hier in huis hebben we een houten dokterssetje. Laat je kindje 

bedenken waar de beer last van heeft. En probeer hem samen te 

genezen. Wat doen jullie als jullie kind ziek is? Mag het dan tv 

kijken? Misschien mag de beer dan ook wel (eventjes) tv kijken. 

Natuurlijk moet er ook veel geknuffeld worden. Dan wordt de 

beer vast snel weer beter. 

Jezus bezocht een 

tempel, het Huis van 

God. Hij noemde dat het 

Huis van zijn Vader. In 

de tempel was het een 

drukte van belang: 

markt, geldhandelaren, 

dierenverkoop, 

oplichters enz. veel arme 

mensen werden nog 

armer als ze naar de 

tempel gingen. 

Dit was niet de 

bedoeling van God. 

Jezus werd woedend, 

gooide alles omver en 

joeg iedereen de tempel 

uit. Alleen zijn leerlingen 

en wat priesters beleven 

achter. Er was weer 

ruimte voor gebed. Er 

kwamen zieken en 

kinderen in de tempel. 

Jezus genas de zieken en 

zegende de kinderen… 
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DinsdagDinsdagDinsdagDinsdag    
 

SchattenSchattenSchattenSchatten    
 

Iedereen heeft voorwerpen die belangrijk voor zijn. Vanwege de 

monetaire waarde die het vertegenwoordigd. Of de herinnering 

die het oproept. Wat is voor jouw belangrijk? Aan welke 

voorwerpen hecht jij veel waarde.  

 

Natuurlijk kan je deze vraag ook aan je kind stellen. Wat is voor 

hem / haar belangrijk? Een vraag die kan helpen is, wat zouden 

ze meenemen als er een brand ontstaat. Er van uitgaande dat 

mama, papa en broertjes en zusjes veilig naar buiten komen. 

Zouden ze hier ook zonder kunnen? En hoe zit het dan op 

vakantie. Zijn er dan dingen die ze missen?  

 

Misschien zijn er wel speelgoedjes / kleding waar ze weinig aan 

hechten. En voor een zogenaamde schoenendoosactie aan een 

ander kindje die dat hard nodig heeft gegeven worden. 

 

Herinneringendoosje makenHerinneringendoosje makenHerinneringendoosje makenHerinneringendoosje maken    
 

 

 

Jonge kinderen hebben nog niet veel herinneringen. Maar 

verzamelen vaak wel graag. Je kan dan een tas pakken waarin 

het kind speelgoed kan verzamelen. Hier in huis kan je altijd aan 

het einde van de dag zien waar mee gespeeld is. Aan de hand 

van de inhoud van de tas. 

 

Oudere kinderen kunnen een herinneringendoos maken. 

Bijvoorbeeld een schoenendoos die ze mogen pimpen. Daar 

kunnen ze dan kleine voorwerpen, kaartjes en foto’s in stoppen 

van een dierbare herinnering. Wat zijn voor hun bijzondere 

momenten geweest? Ook een leuk idee als je op vakantie gaat. 

Tijdens de vakantie kunnen hier dan de stenen, kaartjes en 

speelgoedjes in verzameld worden. 

In de tempel stond een 

schatkist. Daar deden de 

mensen geld in om God 

te eren en te danken. 

Rijken gaven veel geld 

en dat deden ze met veel 

poeha. Iedereen moest 

dat goed kunnen zien. 

Een arme vrouw kwam 

binnen en gaf een paar 

kleine muntjes. Meer 

had zij niet. Jezus zei: 

besef goed dat deze 

vrouw meer gegeven 

heeft dan al die rijke 

mensen samen! 

Die gaven namelijk een 

deel van wat ze over 

hadden, deze vrouw gaf 

het laatste wat zij had. 

Haar vertrouwen in God 

is meer waard dan al het 

geld in wereld… 
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SchortelwoensdagSchortelwoensdagSchortelwoensdagSchortelwoensdag    
 

Schortelwoensdag internationaalSchortelwoensdag internationaalSchortelwoensdag internationaalSchortelwoensdag internationaal    
 

Schortelwoensdag of schorselwoensdag is de woensdag voor 

Pasen. De dag wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt 

opgeschort tot Stille Zaterdag. Schortelwoensdag wordt in 

andere landen ook wel Heilige Woensdag, Grote Woensdag of 

Verraadsdag genoemd. 

 

• Spanje: de dag is met ceremonies ingekleed en het 

eerste deel van de Goede Week viering wordt 

afgesloten. 

• Tsjechië: hier wordt Schortelwoensdag Smerige of 

Zwarte Woensdag genoemd, omdat op deze dag alles 

werd schoongemaakt voor Pasen. 

• Polen: hier was een traditie in gebruik waarbij kinderen 

een Judaspop van de kerktrappen gooiden, die 

vervolgens door het dorp getrokken werd waarbij het 

werd geslagen en bekogeld met stenen. De restanten 

werden verdronken in een nabijgelegen meertje of 

riviertje. 

 

Klikspaan, boterspaanKlikspaan, boterspaanKlikspaan, boterspaanKlikspaan, boterspaan    
 

Verraad zal voor veel kinderen nog een erg abstract begrip zijn. 

Klikken snappen ze misschien wel. Hebben zij wel eens geklikt? 

Waar klikken ze dan over? En hoe reageert de ander daarop? 

Zouden ze het daarna nog een keer doen?  

 

En hoe staat het met omkopen? Heb jij je kindje wel eens 

omgekocht? Met een snoepje als het zich gedraagt in de winkel? 

Hoe sta je daar na afloop tegenover? Zou je het de volgende keer 

weer zo doen? 

 

ReliëfReliëfReliëfReliëf    tekeningentekeningentekeningentekeningen    
 

 

 

Voor het verraad krijgt Judas geld. Met geld kan je een aantal 

experimenten doen. Bijvoorbeeld een reliëf tekenen. Houtskool 

is hier bijzonder geschikt voor. Anders kan dit ook met 

wascokrijtjes. Leg een vel papier over een munt heen en kras 

hier voorzichtig overheen. Als het goed is zie je dan de 

afbeelding op het papier verschijnen. Dit kan je natuurlijk 

herhalen met verschillende munten en diverse kleuren. 

De priesters in Jeruzalem 

zochten manieren om 

Jezus te arresteren. Zij 

ergerden zich aan zijn 

manier van doen en zijn 

andere interpretatie van 

de Leer/de regels van 

God. Zij wilden hem met 

een list uitleveren aan 

de Romeinse leiders. 

De oplossing kwam van 

een bijzondere kant: 

Judas, één van de 

leerlingen van Jezus 

kwam naar hen toe. Hij 

was de penningmeester. 

Hij zorgde veel voor de 

armen. 

Hij vroeg: hoeveel geld is 

Jezus jullie waard? Hij 

kreeg er uiteindelijk 30 

zilverlingen voor (dit was 

ongeveer 120 daglonen 

in die tijd). 
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Witte DonderdagWitte DonderdagWitte DonderdagWitte Donderdag    
 

VoetenwassingVoetenwassingVoetenwassingVoetenwassing    
 

Zoals je kunt zien gebeurd er een hoop op Witte Donderdag. In 

de kerk is er meestal een avondviering waarin een 

voetenwassing plaatsvindt. Parochianen worden uitgenodigd om 

voorin de kerk plaats te nemen waarna de voorganger, in 

navolging van Jezus Christus, de voeten wast. Dit is een zeer 

bijzonder gebaar. Niet iedereen zal het ook even prettig vinden. 

Niet eens zozeer om het aanraken van de voeten, maar de 

waarde die je hieraan toekent. 

 

De Paus wast elk jaar op Witte Donderdag de voeten van 

daklozen of gevangenen in Rome. 

 

Samen aan tafel.Samen aan tafel.Samen aan tafel.Samen aan tafel.    
 

In de huidige samenleving is er veel te doen. Kinderen moeten 

naar zwemles, sport of spelen bij vriendjes. Partners werken en 

de tv staat aan. Hoe gaan jullie hiermee om tijdens de 

avondmaaltijd? Mag de tv aan blijven staan? En gaan jullie 

tegelijk aan tafel? Mag het mobieltje dan aanblijven. Wat als die 

afgaat, kijk je dan naar de melding of neem je de telefoon op?  

 

Mogen de kinderen ook van alles meenemen aan tafel. Of 

moeten ze eerst even opruimen. Zodat het aan tafel zitten echt 

een rustmomentje is. Waar hebben jullie het dan over? Hoe 

vinden de kinderen dit? Wat zouden ze graag zien? Wordt er 

gekeken naar hoeveel iedereen opschept? 

 

Eerlijk zullen we alles delenEerlijk zullen we alles delenEerlijk zullen we alles delenEerlijk zullen we alles delen    

 

Voor veel kinderen is het moeilijk om te delen. Zelfs als ze weten 

dat dit van ze verwacht wordt, zullen ze toch proberen hier 

onder uit te komen. Er is zelfs onderzoek naar gedaan waarvan 

de uitkomst was dat pas vanaf 7 / 8 jaar kinderen uit zichzelf 

zullen gaan delen. 

 

Je kan door middel van spelletjes je kind proberen te leren om te 

delen. Denk bijvoorbeeld eens aan het maken van een puzzel, 

waarbij je omstebeurt de stukjes neerlegt. Of door samen de 

vaatwasser uit te ruimen. Dat je kind aangeeft en jij opruimt. En 

natuurlijk het uitdelen van snoepjes en koekjes. Dus eerst de 

anderen geven, en dan het laatste koekje voor zichzelf. Hier kan 

je al zeer jong mee beginnen. Vergeet niet dat jezelf het grootste 

voorbeeld bent van het kind! 

Jezus zat met zijn 12 

leerlingen te eten. Ze 

herdachten met het feest van 

Pascha hoe God zijn volk had 

gered uit Egypte (boek 

Exodus, Oude Testament). 

Een paar leerlingen waren 

aan het discussiëren wie de 

belangrijkste was onder hen. 

Jezus vond dat niet goed. 

Koningen vechten om hun 

macht, jullie zouden beter 

moeten weten. Wie is 

belangrijker: diegene die aan 

tafel zit te eten of diegene die 

het eten opdient? Jezus 

deelde het eten uit. Hij zei: 

diegene die het eten uitdeelt 

moet de belangrijkste zijn. 

Dienstbaar zijn gaat namelijk 

boven alles. 

Daarom ging Jezus de voeten 

van de leerlingen wassen. Dit 

werk werd door slaven 

gedaan. De leerlingen waren 

verbaasd en sommigen 

verontwaardigd. Jezus zei: als 

ik, jullie Heer, jullie de voeten 

was, wat zouden jullie dan 

voor elkaar moeten doen? 

Daarna nam Jezus brood en 

wijn en deel het uit. Hierbij 

dankte hij God en zei: denk 

aan mij als jullie eten en 

drinken, dan zal ik altijd bij 

jullie zijn. 

Na het eten gingen ze bidden 

in de tuin van Getsemane. 

Straks laten jullie mij allemaal 

in de steek, zei Jezus. Petrus, 

de oudste en meest trouwe 

van zijn leerlingen kon dat 

niet geloven en weersprak 

hem. Toe zei Jezus: nog vóór 

de Haan kraait (de ochtend 

aanbreekt) heb jij 3x 

gezworen dat je me niet kent. 

Dit gebeurde ook…n 
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Goede VrijdagGoede VrijdagGoede VrijdagGoede Vrijdag    
 

KruiswegKruiswegKruiswegKruisweg    
 

Goede Vrijdag wordt in de Katholieke kerk gevierd door middel 

van een speciale viering waarin het Lijdensverhaal van Jezus 

Christus aan de hand van veertien statiën wordt verteld. Statie 

betekend stilstaan. Er wordt dus stilgestaan bij veertien 

momenten, onder andere het vallen, het schoonvegen van zijn 

gezicht en het sterven aan het kruis. Ondanks dit lijden wordt er 

gesproken over Goede Vrijdag, omdat Jezus Christus zich heeft 

gegeven voor ons allemaal. 

 

Straffen en Straffen en Straffen en Straffen en corrigerencorrigerencorrigerencorrigeren    
 

De kruisiging is een straf die in de Romeinse tijd aan de grootste 

misdadigers werd gegeven. Hoe gaan jullie in huis om met het 

uitdelen van straffen. Of het corrigeren van het gedrag van je 

kind? Zeggen jullie snel “nee” of “dat mag niet”. Proberen jullie 

dit te voorkomen, door het positief benaderen. Wat als je kindje 

een grens overschrijdt die jullie echt niet willen? Wat zijn die 

grenzen bij jullie in huis? 

 

Hoe vind je kind dat jullie omgaan met straffen? Weet hij / zij 

een beetje wat wel / niet mag in huis? Hebben jullie het wel eens 

over straffen? Wat eerlijk is en wat minder? Waar zou je hem / 

haar het beste mee hebben? 

 

SpeurtochtSpeurtochtSpeurtochtSpeurtocht    

 
 

Jezus moet een wandeling maken door de stad. Met zijn kruis. 

Zet vooraf een speurtocht uit met een aantal opdrachten. 

Bedenk samen wat je mee moet nemen onderweg. Wat gaat er 

in de rugzak? Als opdrachten kan je denken aan een tekening 

maken met bladeren en takken. Een foto maken van een 

ziekenhuis. Koekjes brengen bij de buren een paar huizen 

verderop. Een voorwerp over een bepaalde afstand / 

hindernisbaan mee te nemen. 

Judas kwam met de 

priesters naar Getsemane 

en verraadde Jezus met 

een kus. Jezus werd 

opgepakt en 

meegenomen. Hij werd 

beschuldigd van 

Hoogverraad: hij had 

namelijk gezegd God zelf 

te zijn. Daarvoor kreeg hij 

de doodstraf. Pilatus 

(Romeinse 

rechter/bestuurder) wilde 

dit vonnis niet geven en 

liet hem na lang 

aandringen geselen. Maar 

het volk, opgezweept en 

omgekocht door de 

priesters bestormden hem 

en eisten een Kruisiging. 

Jezus moest het zware 

kruis zelf de berg Golgota 

(Schedelplaats) opdragen. 

Daar werd hij op het Kruis 

vastgespijkerd en ging hij 

dood. “Vader, hier is mijn 

Geest, het is volbracht”. 

Op dat moment scheurde 

het gordijn van de tempel: 

de allerheiligste plaats. 

Alleen de hoogste priester 

mocht daar komen. Nu kon 

iedereen naar binnen. 

Jezus was de weg naar 

God geworden. Ook werd 

hem midden op de dag 

ineens nachtdonker. 

Mensen dachten daarom 

dat dit het einde van de 

wereld was. 
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Stille zaterdagStille zaterdagStille zaterdagStille zaterdag    
LeegteLeegteLeegteLeegte    
 

Het verlies van dit bijzondere leven wordt in de kerk herdacht 

door het tabernakel (soort kluis) waarin de hostie (Katholieken 

geloven dat dit na gebed de ver personificatie van Jezus Christus 

is) wordt bewaard leeggehaald en open gezet wordt. Deze dag is 

er dus ook geen normale Eucharistie viering. Ook wordt alle 

decoratie uit de kerk weggehaald. 

 

Aan het einde van de dag worden er in sommige kerken een 

Avondwake georganiseerd. Een nacht waarin mensen bij elkaar 

komen om samen te bidden. De hele nacht door. Voorafgegaan 

van een viering waarin het volledig donker is als mensen de kerk 

betreden. De Paaskaars wordt aangestoken en door middel van 

kaarsen aan elkaar doorgegeven. Het licht staat symbool voor 

een nieuw begin. 

 

BeschermenBeschermenBeschermenBeschermen    
 

Ter bescherming van het lichaam wordt Jezus in een grot gelegd. 

Hier wordt een grote steen voor gerold. Iedereen heeft wel 

dingen die ze opbergen. Fysiek in een kluis. Of in je hart. Wat wil 

jij graag beschermen? Wie of wat heb jij in je hart gesloten? Heb 

je het hier wel eens met iemand over? Weet je ook wat het 

tegenhoudt? 

 

Heeft je kind geheimen voor je? Zonder dat het gelijk hoeft te 

vertellen waar het om gaat. Waarom zijn dit geheimen? Is het 

een verrassing of schaamt het zich ervoor? Worden er misschien 

geheimen mee gedragen die een last vormen? Misschien kan je 

je kind dan een dagboek geven of laat het de geheimen op een 

papiertje schrijven die je daarna verbrand. 

 

PaastuinPaastuinPaastuinPaastuin    

 
 

Het gebied waar de afgelopen dagen sprake van was, de berg, de 

kruiziging, de olijfentuin kan je in het klein namaken. 

Bijvoorbeeld in een aardewerken schotel. Natuurlijk kan een grot 

(ingegraven potje) met grote steen niet ontbreken. 

 

Met peg dolls (houten poppen met vilten kleding) kan je 

vervolgens het verhaal naspelen. 

Jezus werd van het Kruis 

genomen en in een sterk 

beveiligde graftombe 

gelegd. Hij mocht 

namelijk niet gestolen 

worden. Men was bang 

dat de leerlingen hem 

weg zouden halen en 

dan zouden beweren dat 

hij opgestaan was. In de 

leer stond namelijk dat 

Jezus na drie dagen zou 

opstaan uit de dood. 

Vandaag om 12 uur 

eindigt officieel de 

Vastentijd of 

Veertigdagentijd. 
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Eerste PaasdagEerste PaasdagEerste PaasdagEerste Paasdag    
Vijftig dagen feestVijftig dagen feestVijftig dagen feestVijftig dagen feest    
 

Na de veertig dagen vastentijd volgen er nu vijftig dagen, tot 

Pinksteren, waarin feest gevierd wordt. Het feest dat ‘de Heer 

waarlijk is opgestaan’. De oorsprong van dit feest ligt in het 

Joodse Pesach. Aan dit belangrijke feest in de katholieke kerk zijn 

er later meer seculiere symbolen toegevoegd. Zoals het verven 

van eieren, paashaas en de paastakken. Vaak zie je ook dat het 

economische leven deze twee dagen stil ligt. Al zijn winkels, 

pretparken en meubelboulevards steeds vaker een dagbesteding 

op Pasen. 

 

Op eerste paasdag houdt de paus in Rome bij de Sint-

Pietersbasiliek een toespraak, geeft zijn zegen, Urbi et orbi en 

wenst iedereen een zalig paasfeest. Paus Johannes Paulus II deed 

dit in een groot aantal (ruim 60) talen, maar paus Franciscus 

gebruikte in 2013 enkel het Italiaans. 

 

VerdrietVerdrietVerdrietVerdriet    
 

De moeder van Jezus, Maria, was verdrietig toen ze bij het graf 

was geweest. Ben jij wel eens verdrietig? Huil je wel eens in het 

bijzijn van je kinderen? Hoe reageren zij hierop? Of geef je de 

hormonen de schuld? Kan je al emotioneel worden van een zielig 

verhaal dat je leest? Of bij een dierbare herinnering.  

 

Is je kind ook wel eens verdrietig? Mag het huilen? Wil het dan 

getroost worden of liever zelf zijn eigen gang gaan? Even alleen 

op de eigen kamer zijn. Hoe kan het dit kenbaar maken? Wordt 

het soms ook wel eens boos van verdriet? Je kan dan samen een 

deurhanger maken die aan de deur opgehangen kan worden 

zodat het even me-time kan hebben. 

 

FeestFeestFeestFeest    
 

 
 

Met Pasen vieren we feest. En wat is een feest zonder slingers? 

Met vrolijk gekleurd papier, een lint en een paar watjes maak je 

deze vrolijke paashaasslinger. Teken het silhouet van de 

paashaas over, met twee / drie bladzijdes kan je dit tegelijk 

uitknippen. De haasjes maak je vast aan het lint met een 

plakbandje. Tot slot de watjes en klaar is deze mooie slinger! Tip: 

In plaats van vrolijk papier kan je bijvoorbeeld ook de bladzijden 

van een oud boek gebruiken. 

De vrouwen om Jezus 

(zijn moeder, een paar 

moeders van zijn 

leerlingen en wat 

volgelingen) wilden het 

lichaam balsemen 

(verzorgen). Toen ze bij 

het graf aankwamen, 

bleek dat open en leeg. 

Niemand had iets gezien 

of gehoord. Een engel 

zat in het graf en 

vertelde dat Jezus was 

opgestaan uit de dood. 

Niemand kon of durfde 

dat te geloven. 

 

Maria Magdalena liep 

bedroefd in de tuin en 

ontmoette daar als 

eerste van iedereen, 

Jezus. Zij herkende hem 

aan de verwondingen 

van de kruisiging en 

vertelde het daarna aan 

de anderen. 



http://www.mamaliefde.wordpress.com 
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Paasmaandag is ook een nationale feestdag. Ook al zijn er steeds meer winkels open, ligt het 

grootste deel van de overheid stil en hoeven kinderen niet naar school. Nederland kent vele tradities 

als het gaat om Pasen. 

 

• In het Limburgse Tegelen wordt er een keer in de vijf jaar een Passiespel opgevoerd. De 

zogenaamde Passiespelen Tegelen. Weliswaar in de zomer, in de open lucht. Veel lokale 

amateur toneel spelers en hun families nemen hieraan deel. De eerstvolgende keer is 

volgend jaar in 2015. 

 

• In Twente en delen van de Achterhoek worden er metershoge stapels gemaakt van hout, 

pallets en hooi. Nog groter dan de Nieuwjaars vuren. Op Eerste of Tweede paasdag worden 

deze vervolgens aangestoken. Iedereen is welkom om hier heen te gaan. De eerste 

paasvuren werden al in 1559 gehouden! 

 

o In Ootmarsum vindt het zgn. vlöggeln plaats, een optocht met voorop acht 

"Poaskearls (paaskerels)" die onder het zingen van telkens twee oude paasliederen 

het stadje rondtrekken. Dit gebruik is al eeuwenoud en de precieze betekenis is 

onbekend. Het vindt op beide dagen plaats rond 17.00 uur en is uniek in Nederland. 

 

o In het nabijgelegen Denekamp vindt het "paasstaakslepen" plaats waarbij men met 

een groep mensen in het bos een boom gaat omhakken die dan naar het dorp wordt 

gesleept en rechtop wordt gezet met een brandende teerton bovenin. Beide 

gebeurtenissen eindigen op de avond van eerste paasdag met een groot paasvuur. 

 

• In het Concertgebouw in Amsterdam, en meerdere theaters in Nederland, wordt de 

Matthaus Passion ten gehore gebracht. Een Matteüspassie is een muziekstuk naar het 

lijdensverhaal van Jezus Christus. Zoals dat in de bijbel is te vinden in het Evangelie volgens 

Matteüs. De versie gecomponeerd door Johann Sebastian Bach is de meest bekende. Dit 

wordt op een aantal plaatsen uitverkocht, en vaak al lang van tevoren uitverkocht. 

Tegenwoordig wordt er ook een moderne versie vertoond, live uitgezonden op tv. Dit jaar 

wordt The Passion in Groningen georganiseerd. 

 

• In veel pretparken, of andere plaatsen, wordt om bezoekers te trekken eieren verstopt die de 

kinderen dan mogen zoeken. Chocolade paaseieren die ze mogen opeten. Een speurtocht 

met eieren waarop opdrachten staan. Of gouden eieren / verrassing eieren die een bepaalde 

prijs opleveren. Er zijn ook steeds meer grote tv-zenders die speciale evenementen 

organiseren in een pretpark met Pasen. Met veel optredens en beroemde Nederlanders. 

 

• Dankzij de nieuwe Winkeltijdenwet die midden jaren negentig werd aangenomen kunnen 

winkelcentra, tuincentra en meubelboulevards nu op Tweede Paasdag open zijn. Veel 

kooplustige Nederlanders maken daar dankbaar gebruik van en maken van het winkelen een 

gezellig dagje uit met het hele gezin. 

 

• Veel Nederlanders zullen deze dagen ook een bezoekje brengen aan familie, of aan het 

restaurant. Voor een paasbrunch of uitgebreide paasmaaltijd. Bij de brunch zullen er 

waarschijnlijk eieren en een paasstol op het menu staan. De paasmaaltijden zijn uitgebreide 

chique diners, die niet onderdoen voor kerst. De mooiste kleding wordt uit de kast 

getrokken, de uitdrukking luidt niet voor niets ‘op je paasbest’. 


