
 

 

Zondag 5 april – Tips voor gezinnen, kinderen en jongeren 

 

Hieronder weer ideeën en tips om zondag als gezin, of op een andere manier met kinderen 

en jongeren, in gesprek te gaan rond de Bijbel.  

1. Tips om verder te gaan met Mozes en Exodus.  

2. Een paar andere leuke ideeën.  

3. Palmpasen tips (zie daarvoor ook het andere bericht op de website over Palmpasen en 

thuis stokken maken).  

Klik op de links in het document om het materiaal te vinden. 

 

1. Mozes – Exodus 

 We volgen het Veertigdagenproject en de verhalen over Mozes.  

Lezing zondag, volgens Kind op Zondag: Exodus 11 vers 1 t/m 10. 

In de online viering, zondag vanuit de Oosterkerk (geleid door Nelleke Eygenraam) wordt deze tekst 

ook gelezen. 

Farao wil het volk niet laten gaan. Mozes zegt dat dan in ieder huis in Egypte de eerstgeborene zal 

worden gedood. Eerstgeboren kinderen, eerstgeboren dieren. Wat een groot verdriet.  

Het volledige Kind op Zondag materiaal kun je hier downloaden zonder wachtwoord. Daar vind je 

verhalen en verschillende werk- en gespreksvormen. Ook weer voorstellen voor een viering met 

jongeren deze week. En werkbladen. 

 

2. Verschillende ideeën 

Op creatiefkinderwerk.nl weer een zondagochtendshow door theatermaker Matthijs 

Vlaardingerbroek. Op weg naar Pasen. 

 

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KoZ_compleet-20200405.pdf
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/KidK_werkbladen_0504-0305.pdf
https://creatiefkinderwerk.nl/


Stiftgedicht maken. Een leuke werkvorm, voor 

(oudere) kinderen en jongeren (en voor 

volwassenen!).  

Dit kan met een bladzijde uit een oud boek, of met 

een krantenartikel, of een kopie van een 

Bijbelgedeelte. Het gaat als volgt: je leest het 

betreffende stuk en omcirkelt met een potlood de 

woorden die je speciaal raken, geen hele zinnen! 

Vervolgens neem je een zwarte stift en streep je alle overige woorden weg. De woorden die dan zo 

verspreid over de pagina zijn blijven staan kun je in de vorm van een gedicht achter elkaar schrijven 

en soms vormt de aanblik van de blanco woorden tussen alle zwarte strepen al een gedicht op zich. 

Dat geeft dan weer aanleiding tot gesprek: wat raakte je zo in die woorden?  

Kijk ook hier voor meer uitleg. 

 

Nederlands Bijbelgenootschap weggeefactie: gratis boekjes. 

Op de website van het Bijbelgenootschap een actie. Je kunt in deze tijd van corona gratis uitgaven 

bestellen, als bemoediging op weg naar Pasen. Je kunt kiezen uit: 

• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat 

Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en 

tien andere verhalen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes. 

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het 

bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creative opdrachten bij, waarmee 

kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen 

kunt vieren. 

• Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de 

psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, 

vertrouwen en hoop te putten. 

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling 

mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De 

boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De 

boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu. 

 

3. Palmpasen 

Op de website (Oosterkerk, Adventskerk) staan ideeën om een Palmpasenstok te maken.  

Op de volgende pagina’s vind je allerlei materiaal voor Palmpasen. 

1. Een verhaal (ook heel geschikt voor jongeren): De ezel met Palmpasen 

2. Palmtakken maken en in gesprek. Hier te vinden, voor alle leeftijden. 

3. Zoekplaat Palmpasen. 

4. Palmtakken maken 

5. Puzzel Palmpasen in getallen 

6. Palmpasen: zoek de verschillen 

7. Kleurplaat Palmpasen 

 

https://schrijvenonline.org/nieuws/dichtvormen-het-stiftgedicht
https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/
https://bijbelgenootschap.nl/juistnu
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmtakken/


 

 

 

 

1. De ezel met Palmpasen (Karel Eykman) 

 

Rustig aan, zeiden ze. Niet zo dwars, niet zo trekken. Kom nou maar mee, er zal 

je niets gebeuren hoor. We zetten je aan de paal, hier,  en jij blijft wachten. 

Alles is geregeld, alles is afgesproken, dus het komt in orde. Het is ook voor jou 

een geheime, maar zeer eervolle opdracht. Een heel bijzonder vrachtje naar de 

stad. 

 

Nou heb ik het helemaal niet op geheimzinnig gedoe. Ik heb liever gewoon saai 

werk. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is mijn motto. 

In ieder geval. Om een lang verhaal kort te maken, ik sta daar te wachten en me 

te vervelen, komt er een stel kerels aan en …..  gaat er een op mij zitten. 

 

Kijk, takkenbossen, dat ben ik gewend. Zakken met uien. Maar zo’n man, dat kun 

je toch geen vrachtje noemen. Hij was nog behoorlijk zwaar ook. Her vervelende, 

als ezel zijnde, is dat je niet kunt zien wie er eigenlijk op je zit. Je ziet 

hoogstens links en rechts van je buik 2 voeten. Hij droeg in ieder geval geen 

maatschoenen, alleen maar een paar slippers. Maar dat maakt me verder niet uit. 

Dat moet die man op mijn rug zelf weten. 

 

Kort en goed. Wij gaan Jeruzalem in. Kwam er een vrouw aan, ze zag ons en ze 

holde meteen weer weg. Daar is hij !!, riep ze. Hij is het zelf !!. Ik begreep er 

niets van. 

Meteen daarna weer een man. Verrek, riep die, het is hem !!! 

 

Binnen de kortste keren was er een hele menigte op de been. Overal uit de 

zijstraten en stegen van de achterbuurten kwamen ze. Ze waren door het dolle 

heen, ze stonden allemaal te springen en te zingen: Gezegend hij die komt in de 

naam des Heren, gezegend hij die komt in de naam des Heren!! 

 

Zo stonden ze psalmen te zingen alsof ik de messias zelf op mijn rug had. Het 

zat me helemaal niet lekker. Een beetje minder kan ook wel, dacht ik. Hadden ze 

hier geen volbloedhengst voor kunnen nemen in plaats van een simpel ezeltje. 

Tot overmaat van ramp deden de mensen hun jassen uit, sjaals en omslagdoeken 

af. Die legden ze zomaar voor me neer, bij wijze van rode loper. En daar moest ik 

met mijn vuile poten over heen. Ik geneerde me dood. 

 

Maar ze waren niet te houden. Hele takken rukten ze van de bomen om ermee te 

zwaaien. Ze hadden er plezier in, ze hadden de grootste lol. Volgens mij deden ze 

het om het gedoe bij belangrijke staatsiebezoeken belachelijk te maken. Als er 



zo’n belangrijke romein komt. Zo’n generaal ofzo, of gouverneur.. Dat maakten ze 

belachelijk. 

Maar dat is niets voor mij. Je moet je niet met de politiek bemoeien. Daar krijg 

je alleen maar moeilijkheden mee.  En een ezel hoort daar helemaal buiten te 

blijven. 

 

Toen kwamen we de hoek om bij het tempelplein. En bovenop de trappen zag ik 

zo’n stel vrome priesters staan. Allemaal keken ze chagrijnig. Allemaal waren ze 

kwaad en achterdochtig. 

 

En opeens kreeg ik het door. Van die schijnheilige hoge heren schijnt dit niet te 

mogen, dat die mensen van de straat hier om me heen echt vrolijk, blij, opgelucht 

en uitgelaten zijn door die man op mijn rug.  Die bijbelkenners willen ons zelfs 

dat afpakken. Die willen ons soort niet. Die willen ons weg. 

Nou, dan heb je aan een ezel als mij een slechte. Dan gooi ik mijn kont tegen de 

krib. Dan ga ik dwarsliggen. 

 

Ik kreeg het meteen te pakken. Ik maakte een sprongetje voor de lol, een 

huppeltje. Ik danste op mijn manier met de mensen mee, mijn berijder viel er 

nog bijna van af ook. 

En ik kreeg er zelfs applaus voor. Het was prachtig. Het was lachen,  

onvergetelijk lachen. Tenslotte kwamen we aan bij het huis waar we moesten 

zijn. Ze zouden daar Pasen gaan vieren. Ze gingen naar binnen,  maar die ene,  die 

op mijn rug had gezeten,  kwam nog even terug. Hij gaf me een paar klapjes in de 

hals. Bedankt, zei hij, bedankt. 

 

En nu, nu sta ik weer de hele nacht op mijn eigen stek buiten de stad. Ik weet 

niet hoe het komt dat ik me zo angstig voel. Er zit een vreemde dreiging in de 

lucht.  De sterren zijn verdwenen achter laaghangende wolken. 

Ik sta te balken tegen de hemel.  Verderop neemt die jankende hond het van me 

over. Daarna een haan, drie keer, die haan. Maar ik was de eerste. 

 

                         Ezel 

 

Korte toelichting 

 

Dat Jezus op een ezel de stad binnenkomt is waarschijnlijk een soort van parodie 

op staatsiebezoeken.  Mogelijk ook een afzetten tegen de romeinse generaal die 

op een groot paard Jeruzalem binnentrok na de verovering en met paard en al de 

tempel en het heilige der heilige betrad. 

Hier waren de joden zeer door beledigd.  

Jezus laat zien dat Hij in bescheidenheid als koning van rechtvaardigheid en 

vrede de stad kan betreden op een nederige ezel.  
  



3. Zoekplaat Palmpasen 

 

Het verhaal van Palmpasen vinden we in Johannes 12, Lucas 19 : 29-48 en Marcus 11: 1-11 

Wat is er nog meer te zien op de kijkplaat (volgende pagina): 

Pesach is een belangrijk feest.  Het is druk in de stad.  Er zijn veel dieren mee om te offeren. 

Ook het kleine poortje ‘het oog van de naald’ is te zien.  Er komt net een kameel doorheen.  Dat 

verwijst naar het verhaal van de rijke jongeman. 

Maria loop met Johannes arm in arm.  De nieuwe mantel staat Jezus goed maar … wat zal hij doen.  

Echt de macht grijpen en de romeinen verjagen? 

Petrus begeleidt de ezel. Het is een jong dier en moet geen sprongen maken. 

Jairus, zijn vrouw en zijn dochter zijn ook naar Jeruzalem gekomen. Ze zwaaien naar Jezus. Ze hebben 

een schaapje mee. 

Zacheüs is er, eerlijk geworden. 

En twee nieuwe mannen uit Emmaüs,  die zien we later nog weer in de bijbel 

De schriftgeleerden zoeken iemand om jezus te verraden. 

Judas loopt net buiten de menigte. Hij hield van jezus maar is nu wat in de war. Hij past op het geld 

maar moet het meeste weggeven aan arme mensen.  Dan ziet hij de zak met geld in handen van de 

schriftgeleerden 

Barabas zit gevangen. 

Jiska en Mattias zijn samen met hun twee kleintjes. Ze zitten in de kar. 

Levi en Sem zijner ook.  Ze maken weer eens ruzie. Nu om een palmtak. 

Er zijn verschillende romeinse soldaten.  Ze zijn altijd met z’n tweeën. 

Een handelaar verkoopt duiven om te offeren. 

  



  



 

4. Palmtakken maken 

 

Matteüs 21:7-11 

“De leerlingen van Jezus legden jassen op de rug van de ezel, en Jezus ging erop zitten. Veel mensen 

legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen 

voor Jezus uit en achter hem aan, en ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon van David! Leve de 

man die door God gestuurd is! Alle eer aan God in de hemel!’ Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan.’” 

 

De Joodse volgelingen van Jezus verwachtten dat Hij de nieuwe koning wordt die de revolutie zou 

leiden en de heersende Romeinen zou verjagen! Ze zwaaien met takken van de bomen! Ze waren zo 

blij met Jezus als hun Koning! Maar het liep allemaal anders dan ze dachten… 

Opdracht: 

Knip een groot blad uit groen papier (zie volgende 

pagina).  

In het midden van het blad snijd of knip  

je een paar strepen, zoals op het plaatje.  

Daarna kies je gekleurde strookjes.  

Deze weef je door het blad heen.  

  

Vragen om door te praten:  

1. Waarom zwaaiden de mensen met  

bladeren toen Jezus de stad binnen kwam? 

2. Heb jij wel eens meegemaakt dat je op iets 

hoopte, maar dat het anders liep?  

 

  



 

  



 

 

 

5. Puzzel Palmpasen in getallen 

 

  



 

6. Palmpasen: zoek de verschillen 

 

  



 

7. Kleurplaat Palmpasen 

 

  



 

 

 


