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Vlak voor Jezus stierf, vierde hij 
het Pesachmaal met Zijn leerlingen. 
Daarbij wordt gedacht aan de bevrijding van Gods volk  
uit Egypte. Dan vertelt Jezus dat hij hen zal verlaten.  
Hij breekt het brood en deelt het uit. Jezus vergelijkt 
dat stuk brood met Zijn lichaam. Ook schenkt Jezus 
rode wijn in. Daarover zegt Hij dat Zijn bloed moet vloeien 
om de verkeerde dingen die wij doen te vergeven. Hij doet 
dit allemaal, zodat het weer goed komt tussen God en ons. 
Dat betekent verzoening.  Jezus zegt: Doe dit steeds 
weer om eraan te denken. Dit noemen wij het Heilig 
Avondmaal.  
  
 
 
 
 

 
Nu wordt nog steeds in  
elke kerk het Avondmaal gevierd.  
Het avondmaal wordt verschillend gevierd. In sommige 
kerken is er een lange tafel met een wit kleed waar de 
mensen aan mogen komen zitten. In andere kerken staan 
de mensen bijvoorbeeld in een kring.  
  
We worden door Jezus uitgenodigd. We vieren dat we bij 
Jezus horen, maar ook bij al die verschillende mensen die 
bij Jezus horen en het Avondmaal vieren.  We kijken ernaar 
uit dat Jezus terugkomt en blijven het vieren tot Hij terug 
is gekomen. Het is dus eigenlijk een feestmaal!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk voorwerp vertelt iets over 
het verhaal en helpt je daar-
aan herinneren. Je kunt alle 
voorwerpen op bijvoorbeeld 
een plank of dienblad leggen.
  
➊ Zondag: Intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Je kunt 
van groen papier of vilt een 
palmtak uitknippen. Je kunt 
natuurlijk ook een echte tak 
met blaadjes neerleggen.   
 
 
 
 
 

➋ Maandag: Verraad van 
Judas. Naast de palmtak kun 
je een paar munten leggen. 
Je kunt ook zelf muntjes 
knutselen van aluminiumfolie!  
   
 
 
 
 
 

➌ Dinsdag - Zalving van 
Jezus door Maria. Heb je 
zelf iets wat lekker ruikt? 
Parfum, olie, douchegel? Dat 
kun je als derde erbij leggen.  
   
 
 
 
 
 
 

➍ Woensdag: Jezus wast 
de voeten. Je kunt hier-
bij ook een schaaltje water 

zetten, want Jezus waste de 
voeten.  
   
 
 
 
 
 

➎ Donderdag: Laatste 
avondmaal. Misschien heb je 
wel een speelgoedbroodje en 
een -glas. Die kun je neerzet-
ten, want Jezus zei: ‘Neem, 
eet, dit is Mijn lichaam.’   
   

➏ Vrijdag: Kruisiging.
Van twee takjes kun je mak-
kelijk een kruis maken. Maak 
het vast met een touwtje.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➐ Zaterdag: In het graf. 
Zoek in de tuin of in de buurt 
een mooie steen. Jezus lag 
in het graf met een grote 
steen ervoor. De steen wordt 
weggerold en dan vieren we 
dat Jezus is opgestaan!  

›› EXTRA: schrijf/print een mooie Bijbeltekst erbij!

OP YOUTUBE 
kun je legofilmpjes vinden over het Paasverhaal. Zoek op: Het Paasverhaal uit de Bijbel in Lego - Het legoverhaal van 

Jezus.  
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palmtak✞ TIP 2: Ook kun je met je gezin  het Pesachmaal vieren. Hier kun je er meer informatie over vinden.  ➩www.jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/
pesachmaaltijd

De week voor Pasen wordt de Stille 
Week genoemd. Weet jij wat de dagen 
van die Stille Week betekenen? Maak 
zelf deze kijktafel voor het Paasfeest! 

✆ TIP 1: 
Jullie kunnen zelf ook 

iemand uitnodigen 

voor een maaltijd met 

jullie gezin. Wie zou je 

uitnodigen? Je kunt 

de tafel mooi dekken 

en ook de bekers 
versieren.

Stille Week kijktafel
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