
  

 

 

 

 

 

 

Van Palm naar Pasen 
Aftelkalender 

 

Jij hebt ‘m in je bezit, de aftelkalender naar Pasen: ‘Van Palm naar Pasen’.  

Maak twee gaatjes bovenin elke pagina, doe er een lint of touw door en knoop dit goed vast. 

Hang de kalender ergens in je huis op.  

 

Op elke bladzijde vind je een nummer. Deze nummers vertellen je hoeveel dagen er nog komen 

totdat we het paasfeest vieren. Kleur iedere dag het ei in dat bij die dag hoort. Zo kun je 

bijhouden hoeveel nachten je nog moet slapen tot het Pasen is. 

 

De week voorafgaand aan Pasen noemen we de stille week, of goede week. Voor elke dag vind 

je een werkvorm. Schrijf zelf de data van de stille week boven elke werkvorm. Zo kun je  

per dag toeleven naar het paasfeest. Op de eerste dag maak je een Palmpasenstok. In de dagen 

erna staan we steeds stil bij één van de elementen aan de Palmpasenstok. In totaal zijn er  

acht werkvormen. 

 

Elke dag begint met een introductie. Daarna doe je de basis door de Bijbel erbij te pakken en 

een stukje te lezen. Je kunt het ook lezen in de Samenleesbijbel of de Bijbel in Gewone Taal 

(BGT). Vervolgens kun je kiezen of je de verdieping wilt doen, deze is heel geschikt voor 

kinderen vanaf 8 jaar. Er hoort ook een verwerking bij elke dag. Maak een keuze uit de 

verschillende verwerkingen. Vind je ze allemaal leuk? Dan mag je ze natuurlijk ook allemaal 

maken! Na de verwerking mag je het ei inkleuren dat je bovenaan de pagina vindt. Hoeveel 

nachten nog tot het paasfeest? 

 

Je kunt de werkvormen met elkaar als gezin doen, maar je kunt het vanaf 8 jaar ook alleen doen. 

In dat geval kun je een soort dagboek bijhouden. Dat doe je door elke dag iets op te schrijven in 

een schrift over het bijbelverhaal en de vragen daarbij. Doe je het vanuit de kerk, dan kun je 

iedere dag de vragen en/of verwerkingen met elkaar delen door bijvoorbeeld foto’s te sturen naar 

elkaar of bijvoorbeeld in een besloten WhatsApp- of Facebookgroep.  

 

Bekijk de video van Jong Protestant over Pasen. Deze vind je op de website of op YouTube.  

 

 

  

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/animatievideo-pasen
https://www.youtube.com/watch?v=tkSyQI1i7vM


  

 

 

 

 

 

Zondag ____________  
 

Vandaag is het een bijzondere dag. Deze dag noemen we ‘Palmpasen’.  

Maar wat is er zo speciaal aan deze dag? Je leest vandaag over de intocht  

van Jezus in Jeruzalem en de mensen die met takken stonden te wuiven.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 21: 1 – 11   

Je hebt gelezen dat Jezus op een ezel binnen komt rijden. De mensen wuifden met takken. Zo 

verwelkomden ze Jezus als een echte koning. Als het vandaag zou gebeuren, hoe zou Jezus 

dan binnenkomen denk je? Ook op een ezel? Of op een ander dier? Of misschien met een 

voertuig? En waarmee zouden de mensen wuiven als de koning binnenkomt?  

Verdieping  

Jezus wordt binnengehaald als koning. De mensen dachten dat Jezus de beloofde koning is. Als 

jij erbij was geweest, zou jij dat dan ook denken?  

De vrienden van Jezus legden hun mantels op de ezel. Jezus kon daarop zitten. En de mensen 

legden hun mantels voor Jezus neer. Ook wuifden ze met takken. Waarom zouden ze dat doen 

denk je? Hoe zou jij een koning verwelkomen? 

Verwerking*  
* Voor deze dag zijn er twee verwerkingen. Maak in ieder geval de tweede opdracht: Palmpasenstok.  

1 Speel het verhaal van vandaag na of teken het. Hoe komt Jezus binnen? Hoe verwelkomen de 

mensen Jezus?  

 

2 Maak een Palmpasenstok. Hier hang je allerlei eten aan. Het eten staat symbool voor iets uit 

het Bijbelverhaal. Iedere dag staan we stil bij één van de dingen die je aan de stok hebt 

gehangen. Zie voor een voorbeeld op de website van Jong Protestant.  

 - Zoek twee stokken of planken die je aan elkaar vastmaakt, zodat het een kruis wordt. Lukt dat 

niet? Dan kun je er ook voor kiezen om de materialen in een paastak te hangen. Maak in dat 

geval ook een kruisje dat je in de tak hangt.  

- Gebruik (of knutsel) deze materialen voor 1 Palmpasenstok:  

    buxustakjes of andere takjes met groen  

    broodhaantje  

    12 zoutjes die je aan een touw of draad kunt rijgen (bijvoorbeeld Nibb-it Rings chips)  

    30 rozijnen in een zakje (gebruik bijvoorbeeld een boterhamzakje)  

    crêpepapier of gekleurde tape om de stok mee te versieren  

    ook handig: stevig plakband, touw of draad, spijkers en een hamer of tape  
 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina  

ziet staan. Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok


 

 

 

 

 

Maandag __________ 

 

Vandaag kijken we naar het brood aan de Palmpasenstok.  

Wat betekent het brood? Je leest vandaag over het laatste avondmaal.  

Haal het broodje van de stok, deze mag je vandaag opeten.  

Haal ook de takjes eraf, deze zijn gisteren besproken.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 26: 17 - 30  

Je hebt gelezen dat Jezus met zijn leerlingen aan het pesachmaal gaat. Dit was het laatste 

pesachmaal, of avondmaal, van Jezus. Je las dat Jezus het brood pakte en zei: ‘neem, eet, dit is 

mijn lichaam’. Het brood staat symbool voor het lichaam van Jezus. Wat zou Jezus daarmee 

bedoelen?  

Het drinken (de wijn) staat symbool voor het bloed van Jezus. Wat zou hij daarmee bedoelen?  

Op Witte Donderdag denken we aan het laatste avondmaal van Jezus. Wat ga jij donderdag 

doen om daaraan te denken?  

Verdieping  

Jezus zelf wist al dat dit zijn laatste avondmaal zou zijn. Hoe zou Jezus dat hebben beleefd? 

Hadden de leerlingen in de gaten wat er ging gebeuren denk je?  

 

Verwerking  
 

1 Eet vandaag het broodhaantje op. Dat kun je doen als jullie met het gezin gaan eten. Dek de 

tafel net zoals Jezus met zijn leerlingen aan tafel heeft gegeten. Denk daarbij aan het brood en 

de wijn. Gebruik voor de wijn bijvoorbeeld rode druivensap of rode limonade. Bid voordat je het 

broodje opeet en vraag om een zegen voor het eten.  

 

2 Maak een puzzel van een kleurplaat of tekening van het laatste avondmaal. Kleur eerst een 

kleurplaat of maak een tekening. Als je klaar bent, knip je de kleurplaat in stukken. Daarna kun je 

gaan puzzelen! Tip: Knip eerst grote stukken. Is de puzzel dan nog te makkelijk? Knip dan de 

grote stukken bijvoorbeeld door de helft.  

 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina ziet staan.  

Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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Dinsdag ___________  

 

Vandaag kijken we naar de twaalf zoutjes aan de Palmpasenstok.  

Je leest vandaag over de discipelen (of leerlingen) van Jezus die in slaap  

vallen in de tuin van Getsemane. Haal de twaalf zoutjes van de stok,  

deze mag je vandaag opeten.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 26: 36 – 45  

Je hebt gelezen dat Jezus met de discipelen naar een olijfgaard ging, dat is een soort tuin die 

Getsemane werd genoemd. Jezus ging bidden en de discipelen vielen in slaap. Wat vond Jezus 

ervan dat de discipelen in slaap vielen?  

De twaalf zoutjes verwijzen naar de twaalf discipelen. Ken jij alle namen van de twaalf 

discipelen? Zoek het op en schrijf ze alle twaalf op.  

Verdieping  

Je hebt gelezen dat de discipelen Jezus in de steek laten. Het was gevaarlijk voor ze als ze hem 

gingen helpen. Wat was er zo gevaarlijk aan? Zou jij het wel durven om hem te helpen? Wat zou 

jij hebben gedaan als jij een van de discipelen was geweest?  

Verwerking  

1 Luister en zing het lied ‘Toen Jezus hier op aarde was’. Kies één van de discipelen uit. Spring 

in de lucht als die naam voorbij komt in het lied. Doe je het met meerdere mensen? Kies dan 

allemaal een andere discipel uit en spring om de beurt in de lucht. Tip: Je kunt ook gaan staan in 

plaats van springen.  

 

2 Stel je voor dat je een brief mag schrijven aan één van de discipelen van Jezus. Wie zou dat 

zijn? En waarom? Wat zou je willen vertellen? Of misschien wil je wel iets vragen. Kies één van 

de discipelen en schrijf een brief voor diegene. Je mag ook in plaats van een brief, een tekening 

maken. Doe de brief of tekening in een envelop en leg het bij jouw Palmpasenstok neer.  

 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina ziet staan.  

Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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https://www.youtube.com/watch?v=j-j2Gw_mdD0


 

 

 

 

 

Woensdag _________  

 

Vandaag kijken we naar de dertig rozijnen aan de Palmpasenstok.  

Waarom zijn het er dertig? Je leest vandaag over het verraad van Judas  

en het gevangennemen van Jezus. Haal de dertig rozijnen van de stok,  

deze mag je vandaag opeten.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 26: 14 – 16  +  Matteüs 26: 46 – 56  

Je hebt gelezen dat Judas 30 zilverstukken krijgt voor het verraden van Jezus. Jezus wordt 

daardoor gevangengenomen. Als je iemand verraad, is dat niet goed. Heb jij ook wel eens iets 

gedaan wat niet goed was?  

30 zilverstukken was in die tijd heel veel waard. Zou jij zoiets ook doen voor heel veel geld? Of 

voor iets anders?  

Verdieping  

Judas weet dat hij iets heeft gedaan wat slecht was. Jezus zegt: doe wat je doen moet. Jezus 

geeft hem een zegen. Betekent dat dat Jezus het goedkeurt wat Judas heeft gedaan?  

Wat vind je ervan dat Judas Jezus verraadde voor 30 zilverstukken?  

Verwerking  

1 Speel het spel Judassen. Je kunt dit spel alleen spelen vanaf vier spelers.  

- Voorbereiding: Voor iedere speler is er een briefje. Op één briefje teken je een rondje: dat is de 

Judas. Op één briefje teken je een plus, dat is de vriend van Jezus. De andere briefjes blijven 

leeg. Vouw alle briefjes op dezelfde manier op. Zorg ervoor dat je de tekens niet kunt zien. Doe 

de briefjes in een bakje (of kom). Iedereen haalt één briefje uit het bakje. Als het goed is, is het 

bakje dan leeg. Iedereen kijkt stiekem wat er op zijn of haar briefje staat. Staat er een rondje, dan 

ben je de Judas. Staat er een plus, dan ben je de vriend van Jezus.  

- Spel: Start het spel. Iedereen staat in een kring. Judas knipoogt naar een andere speler. Krijg je 

een knipoog? Ga dan zitten zonder iets te zeggen. Judas zorgt ervoor dat hij niet wordt betrapt. 

De vriend van Jezus moet proberen de Judas te vinden en hem te betrappen. Heeft de vriend 

van Jezus gezien wie Judas is? Dan wijst hij de Judas aan. Heeft de vriend gelijk? Dan is het 

spel gewonnen!  

 

2 Dertig zilverstukken was in die tijd heel veel. Waar heb jij in huis dertig van? Bijvoorbeeld: 

dertig scharen of dertig pennen. Zoek ze eens op!  

 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina  

ziet staan. Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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Donderdag _________ 

Witte Donderdag  
 

Het is vandaag Witte Donderdag. Hierover heb je eerder al iets geleerd.  

Het broodje had de vorm van een haan. Hoe komt de haan terug in het  

verhaal? Je leest vandaag over Petrus die liegt tegen de mensen als ze  

vragen of hij Jezus kent.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 26: 31 – 35  +  Matteüs 26: 69 – 75  

Je hebt gelezen dat Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent. Vervolgens kraait er 

een haan. Jezus had al voorspeld tijdens het laatste avondmaal dat Petrus zou liegen. Heb jij wel 

eens gelogen? Waarover heb je gelogen?  

In dit verhaal was het niet goed dat Petrus heeft gelogen. Je kunt iets goedmaken door 

bijvoorbeeld sorry te zeggen en iets liefs te doen voor de ander. Tegen wie wil jij sorry zeggen? 

Misschien kun je vandaag iets liefs doen voor diegene.  

Verdieping  

Bekijk de tekst van het liedje bij verwerking 1. Over wie gaat het lied?  

Als je goed kijkt, zie je de zinnen ‘niemand zeggen’, ‘liegen doe ik liever niet’ en ‘wie het vindt, die 

mag me pakken’. Wat wordt daarmee bedoeld denk je?  

Petrus weet dat hij verkeerd heeft gedaan. Bij het spel wordt een witte doek gebruikt. De kleur wit 

staat voor overgave en voor vrede. Waarom past dat bij dit verhaal?  

Verwerking   

1 Speel een spel, gelijk aan ‘zakdoekje leggen’. Dit kun je spelen vanaf 3 spelers. Je kunt ook 

knuffels laten meespelen. Speel het met een witte (zak)doek en in een kring. Zing het op 

dezelfde wijs als zakdoekje leggen:  

  Zakdoekje leggen, niemand zeggen    

  K’heb de hele nacht gewaakt,     Kijk voor je, kijk achter je.  

  Driemaal heeft de haan gekraaid    Wie het vindt, die mag me pakken.  

  Ik ben bang en heb verdriet,     

  Liegen doe ik liever niet.  

 

2 Maak een mooie haan. Hoe ziet de haan eruit? Je kunt het gaan tekenen, kleuren of knutselen. 

Kun je ook het geluid van een haan nadoen? Laat eens horen.  

 
 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina  

ziet staan. Hoeveel nachten nog tot Pasen? 
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Vrijdag ____________ 

Goede Vrijdag  
 

Vandaag is het Goede Vrijdag. Jezus stierf aan het kruis. Toch is deze  

gebeurtenis ook goed. Maar wat is daar ‘goed’ aan? Je leest vandaag  

over de kruisiging van Jezus en dat Jezus sterft aan het kruis.  

Steek vandaag een kaars aan als je de Bijbel gaat lezen.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 27: 33 – 56  

Je hebt gelezen dat veel mensen niet leuk tegen Jezus deden. Wat deden die mensen wat niet 

leuk was?  

Je hebt ook gelezen dat Jezus is gestorven aan het kruis. Het kruis van de Palmpasenstok 

herinnert ons aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf. Blaas de kaars uit. 

Bewaar de kaars, want deze heb je later weer nodig.  

Als iemand doodgaat, is dat niet fijn. Toch was dit wel ‘goed’, want door het sterven en opstaan 

van Jezus, kan er licht en kleur in de wereld en ons leven binnen schijnen. Daarom noemen we 

deze dag ‘Goede Vrijdag’.  

Verdieping  

Op het moment dat Jezus stierf, gebeurde er iets bijzonders. Wat gebeurde er toen? Hoe zouden 

de mensen zich hebben gevoeld en gedacht toen dat gebeurde?  

Het kruis is een symbool. De horizontale lijn staat voor de relatie met de mensen. De verticale lijn 

staat voor de relatie tussen hemel en aarde. Wat vind je daarvan? Wat heeft volgens jou het 

sterven van Jezus te maken met de relatie tussen mensen? En met de relatie tussen hemel en 

aarde?  

Verwerking  

1 Luister en zing het lied ‘Jezus ik wil u bedanken’.  

 

2 Maak een gebed. Schrijf deze op en daarna spreek je het gebed uit, luidop of voor jezelf. 

Bedenk wat je in het gebed wilt zeggen. Wil je ergens voor danken? Wil je ergens om vragen? Of 

wil je iets vertellen?  

 

3 Kleur een kruis met stoepkrijt. Teken er vrolijke bloemetjes in, een regenboog, de zon, een 

blauwe hemel, kortom maak er een kleurrijk geheel van. Maak hier een foto van en deel deze 

zoveel je kunt, zodat je andere mensen blij kunt maken met jouw tekening.  
 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina  

ziet staan. Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo


  

 

 

 

 

Zaterdag __________ 

Stille Zaterdag  
 

Vandaag is het Stille Zaterdag. Waarom heeft het die naam gekregen?  

Je leest vandaag over hoe Jezus wordt begraven. Er hangt niks meer  

aan de Palmpasenstok.  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 27: 57 – 66  

Je hebt gelezen dat het lichaam van Jezus naar het graf wordt gebracht. Er waren mensen die 

het graf wilden bewaken. Waarom wilden de mensen het graf bewaken?  

Het lichaam van Jezus is naar het graf gebracht. De mensen waren in rouw. Dat betekent dat je 

je verdrietig voelt omdat iemand is gestorven. Vind je de naam ‘Stille Zaterdag’ erbij passen? 

Waarom wel of waarom niet?  

Verdieping  

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 is dat ook zo? Morgen gaat het over de opstanding. 

Na de opstanding wordt Zijn boodschap nog waardevoller.  

Verwerking  

1 Speel vandaag met elkaar het spel: wie het langst stil kan zijn. Geef een teken waarop de tijd 

ingaat. Wie het eerst een geluid maakt, is af. Wie blijft als laatst over?  

 

2 Ga naar buiten en luister met je ogen dicht. Is het echt helemaal stil of hoor je toch iets? 

Misschien hoor je de vogels fluiten. Of je hoort een auto rijden. Misschien hoor je andere 

mensen. Je kunt bijvoorbeeld proberen te tellen hoeveel verschillende vogels je hoort. Of hoeveel 

auto’s je hoort rijden. Je kunt er ook voor kiezen om te tekenen wat je hoort.  

 

 

Klaar? Kleur het ei dat je bovenaan deze pagina ziet staan.  

Hoeveel nachten nog tot Pasen?  
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Zondag ____________        

Pasen  
 

Het is Pasen! Vandaag is het feest, want Jezus is opgestaan!  

Vandaag lees je over Jezus die is opgestaan uit de dood en  

hoe hij verschijnt aan zijn leerlingen. De kaars gaat weer branden!  

Basis  

Lees uit de Bijbel: Matteüs 28: 1 – 20  

Je hebt gelezen dat het graf leeg was en Jezus is opgestaan. Jezus leeft! Steek de kaars weer 

aan die op Goede Vrijdag is uitgegaan.  

Alle eieren bovenaan de pagina’s zijn ingekleurd. Uit een ei komt een kuikentje. Het kuikentje is 

het nieuwe leven uit een kip. Met Pasen staat het ei symbool voor het nieuwe leven, zoals Jezus 

opstond uit de dood.  

Verdieping  

Het lichaam van Jezus lag niet meer in het graf, maar de doeken waarin hij was gewikkeld lagen 

er nog wel. Stel je voor dat deze doeken zijn meegenomen naar huis en zijn gewassen. Ze zijn 

opgehangen aan een waslijn. Er kwam een vogeltje dat een draad van de doeken plukte en 

meenam naar het nest. In het nest zat een ziek, klein vogeltje dat weer beter werd, nadat het 

draad van de doeken in het nest verweven zat. Zo zijn er heel veel vogeltjes geweest die de 

draden van de doeken van Jezus hebben verspreid over de wereld. Misschien is er ook zo’n 

stukje bij jou terecht gekomen.  

Verwerking  

1 Hij is opgestaan! Ga vandaag paaseieren zoeken of eieren beschilderen! Of eieren knutselen 

en hang ze in de palmpaasstok of paastak. Versier de stok of tak, want vandaag is het feest!  

 

2 Luister en zing vandaag een paaslied, bijvoorbeeld: Weet je dat de lente komt of Wij vieren 

feest.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A
https://www.youtube.com/watch?v=x3f50dfv_2s&list=PL19EkHmlNqRpNnIeVpLstglWE5splcxXj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x3f50dfv_2s&list=PL19EkHmlNqRpNnIeVpLstglWE5splcxXj&index=2


 

 

 

 

 

Quiz  
Tip: Speel dit spel op Tweede Paasdag. 

 

Als je iedere dag goed hebt opgelet, kun je deze quiz maken. Er zijn 14 vragen. Onderaan de 

pagina vind je de antwoorden. Probeer zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Voor elk 

goed antwoord krijg je 1 punt. Hoeveel punten kun jij halen?  

 

Vraag 1: Waar op kwam Jezus binnenrijden met Palmpasen?  

 

Vraag 2: Hoeveel discipelen horen er bij Jezus?  

 

Vraag 3: Bij welke gelegenheid waren Jezus en zijn discipelen voor het laatst bij elkaar, voordat 

Hij gevangen werd genomen?  

 

Vraag 4: Wat betekenen het brood en de wijn bij het avondmaal?  

 

Vraag 5: Hoe heette de tuin waar Jezus gevangen werd genomen?  

 

Vraag 6: Wat deed Jezus de laatste uren voordat Hij gevangen werd genomen?  

 

Vraag 7: Wat deden de discipelen de laatste uren voordat Jezus gevangen werd genomen?  

 

Vraag 8: Hoe verraadde Judas Jezus?  

 

Vraag 9: Hoeveel zilverstukken kreeg Judas voor het verraad van Jezus: 20, 30 of 40?  

 

Vraag 10: Wie loog en zei dat hij Jezus niet kende?  

 

Vraag 11: Hoeveel keer loog Petrus daarover?  

 

Vraag 12: Welk dier herinnerde Petrus aan de woorden van Jezus dat hij zou liegen?  

 

Vraag 13: Hoeveel misdadigers werden er samen met Jezus gekruisigd?  

 

Vraag 14: Wie rolde de steen voor het graf weg?  

 

 

Antwoorden:  

 

 

1: ezel  //  2: twaalf  //  3: het avondmaal  //  4: het brood herinnert aan het Lichaam, de wijn aan het bloed van Jezus  //  

5: (Hof van) Getsemane  //  6: bidden  //  7: zij sliepen  //  8: met een kus  //  9: 30 zilverlingen  //  10: Petrus  //   

11: driemaal  //  12: haan  //  13: twee: één links en één rechts van Jezus  //  14: een engel 

 

 


