kliederkerk thuis

Palmpasen

Palmpasen is een feest dat wereldwijd en eeuwenlang door christenen gevierd
wordt. Met dit kliederkerkprogramma vier je het thuis mee! Dit programma
is ontwikkeld in samenwerking met kliederkerk Maassluis en de Evangelische
Omroep voor de tv-dienst Kliederkerk Palmpasen op 28 maart 2021 om 11.30 uur
op NPO2. Met dit programma kun je tijdens of na het kijken van dit programma zelf
in een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, aan de slag met het bijbelverhaal.

Je kunt het verhaal van palmpasen vinden in de Bijbel in Matteüs 21:11, Marcus 11: 1-11,
Lucas 19: 28-44 en Johannes 12: 12-19. Alle gebruikte bijbelteksten komen uit de Bijbel
in Gewone Taal.
VOORDAT JE BEGINT...
• Bij kliederkerk doet iedereen mee! De activiteiten zijn bedoeld voor mensen van alle
leeftijden, voor kinderen én volwassenen.
• Spreek als (klieder)kerk, klas of groep met elkaar af om dit programma te doen.
Dat kan op hetzelfde moment. Deel wat je ontdekt en gemaakt hebt met anderen.
Bijvoorbeeld in een appgroep of op social media met
#kliederkerkthuis. Zo vier je toch een beetje samen,
ook al ben je niet bij elkaar.
• Voor dit programma heb je wat materialen nodig.
Meer weten over
Bij elke activiteit staat wat je nodig hebt.
kliederkerk? Kijk op
www.kliederkerk.nl.
SAMEN ONTDEKKEN
Hier vind je informatie
Door deze drie activiteiten te doen, ontdekken jullie
over kliederkerk en hoe
telkens een ander deel van het palmpasen verhaal. Je
je zelf een kliederkerk
kunt ervoor kiezen om de activiteiten één voor één
kunt starten. Kliederkerk
te doen mét elkaar, maar je kunt ook alles klaarzetten
is onderdeel van de
in verschillende hoeken/ruimtes in en rond het huis
Protestantse Kerk in
en de activiteiten tegelijkertijd doen. Vergeet ook niet
Nederland.
om over de vragen te praten en leer elkaar en het
bijbelverhaal beter kennen.

kliederkerk
1.

Rode loper
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.’ (...) 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.”
- Lucas 19:29-36.
NODIG
• Rood (papieren) tafelkleed
• Scherp mesje of schaar
• Goudverf, bijv. een spuitbus of ecoline (als vervanging kun je stiften of (water)verf
gebruiken)
• Stukken stevig papier
• Evt. oude kledingstukken (van jezelf of van poppen/barbies)
UITLEG ACTIVITEIT
Met welke zin zouden jullie koning Jezus welkom heten? Knip de letters uit het papier
of maak sjablonen van de letters en spuit
of verf ze met goud op het rode kleed.
Je kunt ook oude kledingstukken als
sjabloon gebruiken: leg ze plat op het
kleed, spuit er verf omheen en haal
de kledingstukken weg: voila, de
contouren staan op het kleed.
Laat het kleed drogen terwijl je
verder gaat, bij het eten kun je dit
gebruiken.
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Cheer for the king
BIJBELTEKST
“Er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen voor het Paasfeest. Vijf dagen voor
het feest hoorden ze dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Toen gingen ze Jezus
tegemoet. Ze hadden palmtakken in hun handen, en ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve
de man die door God gestuurd is! Leve de koning van Israël.’” - Johannes 12: 12-13.
NODIG
• één wit en één groen dun, plastic tafelkleed (de kleur van palmtakken) - als vervanging kun je ook vuilniszakken gebruiken
• schaar
• liniaal
Bekijk een stappenplan
• tape
met foto’s op
www.instructables.com/
BESCHRIJVING
DIY-Cheerleading-Pom-Poms
In plaats van palmtakken gebruiken mensen nu
pompoms:gemaakt om mensen aan te moedigen.
Zo maak je ze:
• knip de tafelkleden in zo’n 25-35 rechthoeken van
zo’n 23 cm breed en 30 cm lang
• maak een stapel van de rechthoeken, waarbij je wit en
groen afwisselt
• gebruik de liniaal om aan beide zijden van de stapel
rechthoeken in de hele lengte om de 2.5 cm een knip van zo’n 8 cm te maken.
Zo ontstaat de franje van de pompoms.
• LET OP: zorg dat er in het midden van de rechthoeken een strook van minstens
6 cm ongeknipt blijft
• als je alle franje geknipt hebt, vouw je het ongeknipte midden van de rechthoeken
samen en bind je het samen met tape. Zo ontstaat er een handvat.
• tenslotte ‘poof’ je de pompoms door telkens twee plastic strookjes in
tegenovergestelde richting te trekken. Zo ontstaan mooie, fluffy pompoms.
VRAAG
• Wie zou jij willen aanmoedigen?
• Waarom zouden de mensen Jezus ‘de man die door God gestuurd is’ noemen?
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Zangkapjes
BIJBELTEKST
“Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen Jezus: ‘Meester,
zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar
mijn woorden: Als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen
en roepen.’” - Lucas 19: 39-40.
NODIG
• stoffen mondkapjes, wit of in een andere kleur
• textielstiften
BESCHRIJVING
De farizeeën, strenge religieuze leiders, vonden het maar ongepast, zo uitbundig
feesten. Misschien zou jij ook wel weer eens keihard samen willen zingen en feesten
en baal je dat dat niet mag. Gelukkig zijn er altijd manieren om je te uiten en vrolijkheid
op je gezicht te toveren. Teken jouw favoriete liedtekst, hoopvolle boodschap op een
mondkapje.
VRAAG
• Heeft iemand jou wel eens tegengehouden
toen je blij was? Hoe voelde dat?
• Wat zou Jezus bedoelen met ‘Als
mijn leerlingen stil zouden zijn, dan
zouden de stenen gaan juichen en
roepen’?

kliederkerk
Samen vieren
Jezus is koning! Een koning die alles op z’n kop zet. Hij komt op voor gewone mensen en kinderen, en snoert leiders de mond. Doen jullie mee met een mooi feest voor
koning Jezus?
Bij een feest horen liedjes. Zing en dans - met je zelfgemaakte pompoms - op de vrolijke muziek van Trinity.
Google maar eens het Kliederkerklied, Een grote familie, of Fiesta en dans mee!
EXTRA: maak een TikTok met elkaar en deel ‘m met #palmpasen of #kliederkerk
Lees het verhaal over Palmpasen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Lucas 19: 28-44 (dat kan
via www.debijbel.nl) of kijk dit youtube-filmpje. Vertel elkaar wat je mooi en wat je raar
of moeilijk vindt aan het verhaal.
Jezus is geen koning die aan zichzelf denkt, hij keek om naar zwakke en kleine mensen
die door anderen snel over het hoofd gezien worden. Welke mensen in jouw omgeving
kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken?
Luister of zing het lied ‘Ik wens jou’ van Trinity. Wie wens jij wat extra liefde toe? Bid
voor die mensen. Dat kan met woorden of bijv. door een kaarsje aan te steken.
EXTRA: Laat weten dat je aan deze persoon denkt door een
appje, kaartje of bloemetje te sturen.
SAMEN ETEN
Sluit dit palmpaasfeest af met een feestelijke broodmaaltijd!
Dek de tafel met je zelfgemaakte tafelkleed, bloemen en
kaarsen. Kies jullie favoriete broodjes en beleg, maak er een
lekker soepje bij. Koop of maak broodhaantjes voor een
écht palmpasengevoel. Eet smakelijk!

MEER PALMPASEN? MAAK EEN PALMPASENSTOK
In veel kerken wordt tijdens dit feest een palmpasenstok gemaakt en
uitgedeeld aan iemand die wel iets extra’s kan gebruiken. Op de website van
Jong Protestant vind je een beschrijving van hoe je zo’n stok maakt en wat alle
onderdelen betekenen. Zoek op kliederkerk en palmpasenstok voor de complete
uitleg.

