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Goede week : op weg gaan 

Alsjeblieft, speciaal voor jou een boekje voor de Goede Week 

Op Palmzondag begint de Goede Week, deze week is eigenlijk de belangrijkste 

week in onze katholieke traditie. Tijdens deze week vertellen we elkaar de 

verhalen van de laatste dagen van het leven van Jezus. De week begint met 

Palmzondag, op deze dag vieren we de feestelijk intocht van Jezus als een echte 

koning. Op Witte Donderdag herdenken we het moment dat Jezus voor het laatst 

met zijn vrienden het brood deelde. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het kruis 

dat Jezus moest dragen en waaraan hij is gestorven. Op Paaszaterdag, Stille 

zaterdag staan we stil bij zijn dood. Op de Paasmorgen vertellen we het verhaal 

van Jezus die niet meer in zijn graf te vinden is. We horen de woorden : ‘Jezus 

leeft!’. Met dit moeilijke verhaal proberen we te geloven dat God en ook Jezus 

als zoon van God overal te vinden is waar mensen proberen te leven zoals Jezus 

deed: “Daar waar mensen proberen lief te zijn voor elkaar, daar kun je me 

vinden”. Want liefde is altijd sterker dan dood en duisternis. Daarom wordt deze 

week ook Goede Week genoemd omdat deze week uiteindelijk laat zien dat God 

ons nooit in de steek zal laten zelfs niet in de diepste de duisternis van de dood   

Omdat dit zo’n belangrijke week is, heb ik speciaal voor jou een boekje gemaakt. 

In dit boekje vind je het verhaal van de Goede Week en daarnaast bij iedere 

bijzondere dag een gebed, een achtergrondverhaal en een kleurplaat. Ook vind 

je in dit boekje verschillende raadsels en opdrachten. Zo kun je er thuis samen 

met je ouders mee aan de slag gaan. 

Wij wensen je samen met je ouders een hele goede week ! 

 

Werkgroep Eerste Communie 

Werkgroep Peuter/kleutervieringen 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

Pastor Mary Zopfi  

 

Roosendaal en Nispen, 2020  
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Goede week 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Opdracht:  Welk symbool hoort bij welke dag?  

                                       

Koppel de bijzondere dagen aan een symbool.  

Palmpasen Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen. Ze zwaaien met 

takken, ze dansen, ze buigen, want Jezus komt daar op een ezeltje aan! Hoi, hoi! 

Onze koning! roept iemand vooraan.  

Witte Donderdag Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden. Hij wast zelf 

hun voeten, als een bediende. Hij bidt, en zegt bij het breken van het brood 'Blijf 

zo aan mij denken, na mijn dood.' Hij wordt door soldaten gehaald die nacht en 

naar een gevangenis toegebracht. Zijn vriend Petrus zegt voor de haan kraait drie 

maal dat hij Jezus niet kent. De mensen roepen met luide stem: Weg met hem, 

aan het kruis met hem! Jezus wordt vernederd en krijgt een doornenkroon want 

hij was toch een koning.  

Goede Vrijdag Jezus die zoveel van mensen houdt: daar hangt hij, op een kruis 

van hout. Aan het einde roept hij: 'Het is volbracht.' De middag wordt donker als 

de nacht.  

Stille Zaterdag Zijn vrienden leggen hem in een grot. Die dag voelt alles leeg en 

dood. De Heer is weg, ze geloven het niet. Ze zitten te huilen van verdriet.  

Paasmorgen Op zondag nog voor het licht van de dag gaan enkele vrouwen naar 

het graf. Het is leeg! Er zit een engel die zegt: 'Zoek hem niet waar je hem had 

neergelegd! Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!' Met dat nieuws zijn de 

vrouwen teruggegaan. Ze werden niet zomaar geloofd, die dag, want niemand 

had zo'n bericht verwacht. Een poosje later geloofden ze pas dat Jezus echt 

verrezen was, want steeds meer vrienden vier, zes, tien, vertelden: 'Wij hebben 

Jezus gezien!' Pasen Dat is wat wij samen vieren op deze dag, we maken van 

Pasen een vrolijke dag. Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.  

En dààrom is het de Goede Week!  
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Het verhaal van Pasen  

Kijk wie zit daar op een ezel?  
Als een koning komt hij aan.  
Dat is Jezus en hij wil graag 
naar Jeruzalem toe gaan.  
 
Langs de kant staan mensen. 
Ze zwaaien met palmtakken. 
en ze zingen: ‘Hosanna!’ 
 
Wat zijn ze blij. 
Want ze geloven: 
Jezus is onze nieuwe koning. 
Hij zal de vijand uit ons land verjagen.  
Nu komt alles goed.  
 
‘Wat is het toch een mooie stad!’ zegt Jezus. 
‘Zie je die poort daar? 
Daar gaan we doorheen. 
En dan… dan gaan we Pasen vieren.  
Kom, laten we gauw verder gaan!’ 
 
Aan tafel 
Ze gaan naar een huis in Jeruzalem. 
Daar vieren ze het paasfeest. 
 
Aan tafel zitten Jezus, 
Petrus, Judas… allemaal. 
Jezus doet een linnen doek om  
en giet water in een schaal.  
 
Hij loopt naar Petrus toe. 
Maar die zegt: ‘O nee, 
U gaat toch niet mijn voeten wassen?  
U bent onze koning en geen knecht.’ 
‘Wil je echt bij me horen?’ vraagt Jezus.  
‘Doe dan net als ik 



5 
 

en zorg goed voor de mensen. 
of ze nu groot of klein zijn.’ 
 
En dan wast Jezus Petrus’ voeten.  
 
Jezus eet weer met zijn vrienden, 
deelt het brood en drinkt de wijn.  
Het is goed om deze avond  
nog eens bij elkaar te zijn.  
 
Maar dan zegt Jezus opeens: 
‘Een van jullie zal mij verraden.’ 
‘Verraden? Wij? 
Zijn vrienden kijken elkaar geschrokken aan.  
Over wie heeft Jezus het? 
 
Jezus pakt een stukje brood: 
‘Dit geef ik aan wie mij gaat verraden.’ 
 
Het is heel stil aan tafel 
als Jezus het brood aan Judas geeft.  
‘Doe maar wat je van plan bent,’ zegt Jezus. 
 
Judas staat op en gaat weg. 
Buiten is het donker. 
Maar binnen ook.  
 
In de hof van olijven 
De paasmaaltijd is voorbij 
Jezus en zijn vrienden gaan naar buiten. 
Ze lopen de stad uit 
en klimmen de Olijfberg op.  
Daar is een tuin met oude bomen. 
Ze komen graag in die tuin. 
Je kunt er goed nadenken en bidden. 
Ook Judas kent die plek. 
 
En dan – midden in de nacht – 
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staat Judas bij Jezus. 
Samen met soldaten 
en knechten van de priesters. 
Fakkels branden, 
zwaarden kletteren. 
Schilden glimmen in het licht.  
‘Zoeken jullie mij?’ vraagt Jezus, 
‘goed gezien. Ik ben het, kom!’ 
In die nacht wordt hij gevangen genomen. 
Een soldaat doet boeien om.  
 
Zo wordt Jezus gevangengenomen. 
De tuin uit. Terug naar Jeruzalem. 
Daar brengen ze Jezus naar de hogepriester.  
Petrus kijkt op een afstand toe.  
 
Ondertussen 
‘Hé, ik ken jou!’ zegt een meisje, 
‘jij bent leerling van die man.’ 
Petrus schrikt: ‘Ik ken die man niet! 
Kom nou toch? Geen sprake van!’ 
 
‘Hé, ik ken jou!’ zegt een ander, 
‘Jij bent ook een vriend van hem.’ 
Petrus schreeuwt: ‘Ik ken die man niet!’ 
Er klinkt angst door in zijn stem.  
 
‘Hé, ik ken jou!’ zegt een slaaf dan, 
‘ik zag jou vaak bij hem staan.’ 
Petrus roept: ‘Ik ken die man niet!’ 
In de verte kraait een haan.  
 
Bij Pilatus 
Jezus is nu bij Pilatus 
en die kijkt hem vragend aan: 
‘Ben jij, Jezus, echt wel schuldig? 
Wat heb jij dan fout gedaan?’ 
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Jezus denkt even na. 
Dan zegt hij: ik ben een koning 
die de wereld graag mooier maakt.  
Zoals God dat van me vraagt.’ 
 
Pilatus weet niet wat hij met Jezus moet. 
Daarom vraagt hij het aan de mensen 
die buiten staan te wachten. 
‘Wat moet ik met Jezus, 
want hij heeft niks fout gedaan.  
Zal ik hem vrijlaten?’ 
 
‘Nee!’ schreeuwen de mensen. 
‘Laat hem niet vrij, 
maar hang hem aan een kruis!’ 
 
Daar gaat Jezus door de straten.  
Het Hosanna klinkt niet meer. 
Jezus sleept een houten kruis mee. 
Dat is zwaar en het doet zeer.  
 
Langs de kant van de weg is een heuvel. 
Daar hangen ze Jezus aan een kruis.  
 
Het is een verdrietige dag.  
Eenzaam en verlaten. 
Zonder zijn vrienden. 
Want niemand heeft hem kunnen volgen.  
 
Niemand? Ja, kijk, daar zijn vrouwen 
die bij Jezus willen zijn. 
Ook Maria blijft hem volgen 
en ze huilt om Jezus’ pijn. 
 
Bij het kruis staat ook een vriend 
van wie Jezus veel houdt. 
 
Jezus voelt dat alles voorbij is. 
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Hij zegt: ‘God, het is volbracht.’ 
Dan sterft hij. Op die heuvel. Op Golgota.  
 
Zo donker is het in het leven 
van de vrouwen en de vriend van Jezus  
nog nooit geweest.  
 
Jezus wordt die dag begraven 
in een tuin, in een nieuw graf. 
Ingewikkeld in wat doeken. 
En een steen sluit alles af. 
 
Is dit het einde? 
Is alles voorbij? 
 
Maria uit Magdala wil dat niet geloven. 
Daarom gaat ze de volgende morgen 
naar het graf van Jezus. 
Ze weet niet wat ze ziet. 
De steen is weggerold.  
Het graf is open. 
 
Ze rent terug naar Petrus 
‘Ze hebben Jezus weggehaald.’ 
 
Samen gaan ze bij het graf kijken. 
Petrus kijkt in de grot.  
Daar liggen alleen nog de doeken.  
Jezus zelf is er niet meer.  
 
Petrus gaat terug naar zijn vrienden. 
Maar Maria blijft alleen bij het graf.  
Ze huilt.  
 
‘Waarom huil je?’ vraagt een man haar.  
‘En wie zoek je?’ zegt hij zacht.  
‘U bent vast de tuinman! Zeg mij, 
Waar is Jezus heen gebracht?’ 
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‘Maria,’ zegt de man. 
Dan weet Maria opeens wie die man is.  
Het is Jezus. 
Ze wil hem vastpakken,  
maar Jezus zegt: 
‘Houd me niet vast. 
Ga naar je vrienden. 
Vertel dat je mij gezien hebt 
en dat ik naar God ga.’ 
 
Maria vertelt het aan de vrienden. 
Het is mooi. 
Zo mooi dat ze het meteen geloven. Behalve Tomas. 
 
Tomas is een vriend van Jezus.  
Maar is Jezus opgestaan? 
Tomas kan het niet geloven. 
Daarom raakt hij Jezus aan.  
 
Als Tomas Jezus heeft aangeraakt, zegt hij: 
‘Nu ik u gezien heb, geloof ik het.’ 
 
Jezus kijkt Tomas aan.  
‘Dat is goed, Tomas. 
Ik hoop dat alle mensen die mij niet zien, 
toch in mij geloven. ‘ 
 
Jezus’ leven zal niet stoppen. 
Alles wat hij heeft gedaan 
Gaan zijn vrienden doorvertellen 
en zo zal het verdergaan.  
 
 

(uit: Pasen dichterbij, Gerard van Midden, Kwintessens 2013) 

 

 



10 
 

Palmzondag  

            gedicht 
Ik ben een ezel die wat staat te dromen 
Een lastdier, zoals alle ezels zijn.  
Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen, 
ik draag ze in de felle zonneschijn.  
  

Ik word gedreven over smalle paden 
Een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan. 
Mijn kleine lijf is altijd overladen 
En in mijn huid staan striemen van het slaan. 

 
Ik ben de minste onder alle dieren, 
ik ben een ezel, ik tel niet zo mee. 
Behalve één keer, toen men feest ging vieren, 
liep ik vooraan in de optocht mee.  

 
Ik droeg een koning op mijn grauwe haren, 
een koning zonder scepter, zonder kroon. 
Ik zie de palmen nog na al die jaren 
en nu nog hoor ik: leve Davids Zoon.  
 
Ik ben een ezel die wat staat te dromen, 
mijn oren houden stil de wacht. Misschien 
zal Hij vandaag of morgen toch weer komen 
en ben ik de eerste die Hem dan zal zien. 
 

  ( vrij naar: Karel Eykman, Woord voor Woord) 
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Palmzondag bij Sara en Pieter      achtergrondverhaal 
 
Sara legt de groene palmtakken voorzichtig op tafel. De mis heeft lang geduurd 
vandaag, omdat de kleine kinderen in processie met palmtakken naar voor 
mochten lopen. Na afloop van de viering mocht iedereen palmtakken mee naar 
huis nemen.  
Pieter neemt een takje in zijn hand en bestudeert het nauwkeurig. ‘Zeg papa, ‘ 
zegt hij, ‘dat is toch gewoon die struik uit onze tuin, die jij elk jaar zo mooi 
bolrond snoeit, hoe heet hij ook alweer…’ 
‘Buxus’, antwoordt papa. ‘Ja, dat klopt. Bij Jezus waren het takken van de 
palmboom of van de olijfboom. Maar die groeien bij ons niet. Dus nemen we 
andere groene takken. De bedoeling is dat het er feestelijk uitziet. En onze eiken 
en beuken zijn in dit seizoen nogal kaal. De buxus blijft de hele winter door 
groen, dus dat is wel makkelijk. In andere streken gebruiken ze er soms andere 
planten voor. Dat maakt eigenlijk niet uit.’ 
 
Sara kijkt dromerig voor 
zich uit. ‘Stel je voor, zo’n 
hele menigte die takken  
en jassen voor je voeten 
op de grond gooit!  
Dat moet een heel  
speciaal gevoel geven.’  
Ze denkt aan het applaus 
dat ze kreeg toen ze een 
paar weken geleden met 
de klas een toneelstuk 
hadden gespeeld. Zij  
mocht een dansje doen, en het was goed gelukt. De hele zaal was zomaar 
beginnen te klappen, middenin het stuk. Ze had gegloeid van plezier. Maar later 
hoorde ze toevallig twee juffen tegen elkaar zeggen, dat het dansje toch nogal 
stijf was geweest. Dat was toen hard aangekomen… 
‘En een paar dagen later moesten ze niets meer van Jezus hebben!’ zegt Pieter. 
Die heeft dezelfde gedachten gehad als Sara.  
‘Ja,’ zegt mama, ‘dat gaat soms zo. De ene dag ben je de held van het volk, de 
volgende dag word je door iedereen uitgescholden. Er is soms niet veel voor 
nodig om het tij te doen keren.’ 
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‘Gaan we straks de palmtakjes door het huis verspreiden?’ vraagt Sara. ‘De oude 
op mijn kamer is helemaal verbleekt!’ 
‘Eerst eten!’ beslist mama.  
 
Na het eten trekken 
ze samen het huis door.  
Papa haalt de oude palmtakken 
weg achter de kruisjes die in de 
meeste kamers boven de deur hangen. Pieter en Sara steken de nieuwe 
frisgroene takjes op hun plaats. Mama zegt er telkens een gebedje bij. Dat klinkt 
eerst wel een beetje raar, maar het is ook mooi.  
‘Lieve God’, zegt ze in de studeerkamer, ‘laat ons in deze kamer dit jaar veel 
bijleren. En laat ons wat we geleerd hebben, gebruiken om de wereld een beetje 
beter te maken. ‘ 
‘Lieve God, dank voor het water waarmee we ons kunnen wassen.’ Dat is in de 
badkamer. Daar zit het palmtakje gewoon boven de deurstijl.  
‘Lieve God, bescherm ons als we slapen.’ Dat zegt mama bij elke slaapkamer.  
In de woonkamer bidt ze: ‘Lieve God, laat ons vaak gezellig samen zijn en veel 
van elkaar houden.’ En zo gaat het verder, het hele huis door. Papa plant zelfs 
een takje op de hoek van het gazon.  
‘Vroeger plantte opa een takje bij elk groentebed’, zegt hij. ‘Zodat we bij alles 
wat we doen, kunnen denken aan God. Misschien dacht hij zelfs stiekem dat zijn 
tomaten er dikker van werden!’ 
Sara lacht. 
Mama ploft op de bank. ‘Toch wel mooi, die nieuwe groene takjes’, zegt ze blij. 
‘Ik krijg er echt een goede-week-gevoel van. ‘ 
 
 

(uit: een jaar vol kleuren, Kolet janssen . Stijn Claes) 
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Witte Donderdag 

gebeden 

Witte donderdag  
Voordat Jezus voor het laatst 
met zijn vrienden aan tafel ging, 
heeft Hij ze de voeten gewassen. 
Hij heeft het werk van een knecht gedaan 
en zo laten zien hoeveel Hij van hen hield. 
Wij danken U God 
voor alle mensen die voor anderen zorgen, 
voor zusters en broeders die oude mensen wassen, 
voor mensen, die anderen te eten geven 
omdat ze hun lepel niet vast kunnen houden 
voor mensen die bloed geven. 
Help ons om te helpen 
dat we niet te gauw bang zijn 
dat we stom zijn of vies worden 
Help ons te helpen.  
    (gebed uit: God, ik heb een vlinder gezien. Gebeden & gedichten voor kinderen) 

 
Gebed van het brood  
Ik ben het brood 
Het brood van maandagmorgen 
Het brood van alledag 
Het brood van koningen en kinderen 
 
Ik ben het brood 
Het brood dat uit de hemel valt 
Het fabrieksbrood in de supermarkt 
Het dampend brood van de warme bakker 
 
Ik ben het brood 
Het jonge brood van de dageraad 
Het brood uit middeleeuwse steenovens 
Het brood uit het graf van Toetanchamon 
 
Ik ben het brood 
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Het brood met ogen van rozijnen 
Het brood van gelovige vissers 
Het brood van voor de oorlog 
 
Ik ben het brood 
Het gulzig brood van de armenzorg 
Het genadebrood van de gevangene 
Het brood dat Jezus brak 
Eet me     

(uit: veel en veel mooier, Jos van Hest en Bette Westera) 
 

Witte Donderdag 
Jezus, op Witte Donderdag waste jij  
de voeten van de leerlingen. 
Petrus wilde het niet. 
Hij zei: ‘Dat mag je niet. 
Jij bent toch mijn Meester en Koning! 
Toen zei jij: ‘Dat ben ik, ja. 
Maar ik zal toch jouw voeten wassen.’ 
Zo leerde je ons, Jezus, hoe wij moeten dienen.  
Niet dat wij de voeten moeten wassen, 
dat was een voorbeeld. 
Ik moet leren de mensen te helpen.  
Dat is dienen. 
Zeg ik het goed, Jezus? 

( uit: Even Stil, bidden met kinderen ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN TESTEN Verbinden Verbind de juiste woorden met elkaar 

  

Palmzondag    Verrijzenis (Jezus is niet dood, maar leeft!) 

Witte Donderdag    Jezus ligt in een graf 

Goede Vrijdag    Intocht in Jeruzalem  

Paaszaterdag    Kruisiging  

Pasen      Laatste Avondmaal  
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puzzel 

Wat vraagt Jezus aan zijn vrienden om hierna te doen? 

Het is de laatste maaltijd van Jezus en zijn vrienden. Wat vraagt Jezus aan zijn 

vrienden om hierna te doen? Volg de lijn in de puzzel en je weet het! 

 

 

 

achtergrond verhaal  

Witte donderdag bij Sara en Pieter  

‘Wat is er zo wit aan Witte Donderdag?’ Vraagt Sara. Ze kijkt uit het raam naar de 

regen die druilerig neervalt. ‘Vandaag is het eerder Grijze Donderdag.’ 

Papa glimlacht. ‘Wit is de kleur die vandaag in de kerk wordt gebruikt’, zegt hij. 

‘Je moet straks maar eens kijken. En op sommige plaatsen bedekken ze vandaag 

het kruisbeeld met een witte doek.’ 

Houd 

maal- 

mij 

denk- 

ze 

tijd 

steeds 

nieuw te 

de- 

op- 

ven 

en 

om 

blij- aan 
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‘Ik ben benieuwd wie er vandaag zijn voeten mag laten wassen’, zegt Pieter. 

‘Vorig jaar kreeg Bart bijna de slappe lach. Het is ook een rare gewoonte, vind ik.’ 

‘Ik vind het juist heel mooi’, protesteert mama. ‘Het drukt toch heel goed uit dat 

in ons geloof niemand hoger staat dan een ander, als juist de priester de voeten 

wast van een aantal mensen uit de parochie. We moeten allemaal zorgen voor 

elkaar, net zoals Jezus dat op het Laatste Avondmaal deed met zijn vrienden.’ 

‘O ja,’zegt Sara, ‘vandaag is het dus de verjaardag van de mis. Dat gebeurde toen 

toch voor het eerst?’ 

‘Ja,’ beaamt papa, ‘we komen nog altijd samen rond brood en wijn, net zoals 

toen.’ 

‘Waar ik niet bij kan,’ zegt Pieter opeens, ‘is dat Jezus zoiets echt gezegd heeft. 

Stel je voor: ze zijn rustig aan het eten. Er is brood en wijn op tafel. En dan 

opeens zegt Jezus, met het brood in zijn handen: dit is mijn lichaam! En de wijn 

noemt hij zijn bloed? Dat kan toch niet! Zoiets doe je toch niet! Als iemand zoiets 

bij ons aan tafel zou zeggen, zou er meteen niemand nog een hap door zijn keel 

krijgen!’ 

Mama knikt. ‘Ik heb dat ook een tijdje nogal raar gevonden. Maar ik stel het me 

zo voor: Jezus en zijn vrienden vieren samen het joodse paasmaal. Ze waren met 

z’n dertienen, dus het zal wel een gezellige boel geweest zijn.  
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Ze zitten aan tafel. Er zijn platte matsebroden en wijn. Jezus beseft heel goed dat 

hij gevaar loopt, dat de autoriteiten hem niet lang meer zijn gang zullen laten 

gaan. Hij voelt dat het niet lang meer zal duren en hij weet dat hij dan zal 

sterven. Hij heeft dit ook aan zijn vrienden gezegd, maar die denken dat het nog 

niet zo’n vaart zal lopen. Ze hebben heel andere verwachtingen over Jezus: dat 

hij een soort koning zal worden en dat zij dan in zijn macht zullen delen. Ze 

hebben wel gehoord wat Jezus zei over elkaar dienen, maar het dringt niet echt 

tot hen door. Jezus is erg bang dat zijn vrienden nog niet klaar zijn om alleen, 

zonder hem, verder te gaan. Wanneer hij het brood breekt om door te geven, 

komt er opeens een heel sterk gevoel over hem. Precies zo zal hij ook gebroken 

worden! En dat zegt hij dan aan zijn vrienden: kijk eens, dit is mijn lichaam. Ik zal 

gebroken worden als dit brood. Zo zal ik bij jullie verder leven, als gebroken 

brood, dat nieuw leven geeft. Blijf zo samen brood breken om aan mij te denken 

en verder te doen zoals we hier begonnen zijn. En op het einde van de maaltijd, 

als hij de beker rode wijn doorgeeft, doet die hem heel sterk denken aan bloed. 

En weer zegt hij tegen zijn vrienden: drink deze beker. Dit is mijn bloed, dit ben 

ik. Mijn bloed wordt vergoten. Blijf zo samenkomen om wijn te drinken en te 

denken aan mij en wat wij samen begonnen zijn. Zo horen jullie bij mij en bij God, 

onze vader.’ 

Pieter kijkt mama denkend aan. ‘Dat moeten zijn vrienden heel vreemd hebben 
gevonden.’ 
Mama knikt. ‘Zeker. Ze zullen diep onder 
 de indruk geweest zijn. Ze zullen wel 
 gemerkt hebben dat Jezus zich vreemd  
voelde, maar pas later zullen ze begrepen 
 hebben wat hij bedoelde. En daarom 
 hebben ze die woorden altijd verder doorgegeven, 
 tot in onze mis.’ ‘Vandaag vliegen de klokken naar  
Rome’, plaagt papa. Jaja, en zaterdagnacht komen 
 ze terug vol eieren!’ lacht Sara.  
‘Maar het is waar dat de klokken niet meer zullen luiden tot in de paasnacht, als 
we Jezus’ verrijzenis vieren’, zegt mama. ‘Witte donderdag is dus toch wel een 
heel speciale dag.’ 
       (uit: een jaar vol kleuren, Kolet Janssen, Stijn Claes) 
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Goede Vrijdag 

            gebeden 
Jezus, vandaag denken we veel aan jou.  
Lang geleden stierf jij aan het kruis. 
Je had verdriet.  
Je sprak met God, onze Vader. 
 
Maria stond heel dichtbij jou. 
Ook zij had veel verdriet. 
Je troostte jouw moeder. 
 
Toen stierf je.  
Op Goede Vrijdag nam je afscheid van je leven. 
Toen werd de kleine wereld 
In de grote wereld  
Heel  
Stil…   ( uit: Even Stil, bidden met kinderen ) 
 
Goede Vrijdag 
Jezus bidt op het kruis: 
‘Mijn God, mijn God, 
waarom laat je mij vallen? 
Waarom bent U er niet, nu ik om U roep? 
Iedereen die mij ziet, lacht mij uit. 
Ze schelden naar mij, ze spugen. 
Als hij zo in God gelooft, zeggen ze, 
laat die hem dan toch helpen.  
Die kan hem toch redden? 
Kom toch om te helpen. 
U geeft altijd antwoord.  
U bent niet ver weg.  
U kijkt niet neer 
op wie er ellendig aan toe is.  
U bent dichtbij 
Als iemand U nodig heeft. 
Dat zullen ze weten,  
overal op aarde’.      (vrij naar: Karel Eykman, Woord voor Woord) 
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Jozef van Arimatea        achtergrondverhaal 
 
‘Dan ga ik niet mee!’ Ik schreeuw het in hun gezicht, als ze me vragen wat ik ga 
doen. Of ik soms als enige achter wil blijven, als ze Jezus naar Pilatus brengen. De 
hele raad wil het, ze vinden hem gevaarlijk, ze willen hem dood, allemaal, 
behalve ik. Ik hoor bij ze. Maar dit doe ik niet. Van machteloze woede schreeuw 
ik het uit: ‘Dan ga ik niet mee!’  
Meteen is dat mijn bijnaam. Ik weet niet wie ermee begint, maar de een na de 
ander neemt het over. Ze roepen het door elkaar heen, pesterig: ‘Jozef van 
Arimetee! Jozef-dan-ga-ik-niet-mee!’ Daarna worden ze weer ernstig. ‘Hij is toch 
schuldig? Hij zegt toch dat hij de Messias is? De koning? Misschien is hij het wel.  
Het is ons toch beloofd? De koning van de vrede kan toch elk moment komen? 
Kan het niet nu zijn? Kan hij het niet zijn? Stel dat hij de Messias wel is? Maar al 
mijn vrienden schudden hun hoofd. Als ik niet al zo lang in de raad van de 
oudsten had gezeten hadden ze mij nog aangeklaagd.  
‘Ga je nu ineens wel mee?’ roepen ze me na. Maar dit is iets anders. Vandaag 
gaan ze Jezus doodmaken. Ze hangen hem aan een kruis. Hem, en nog twee 
anderen, twee opstandelingen.  
Er worden zo vaak mensen aan een kruis opgehangen. De Romeinen willen laten 
zien dat ze de baas zijn. En altijd komt er een massa mensen op af. Ik niet. Ik ga 
nooit. Ik kan er niet tegen. Nu wil ik ook niet, maar mijn benen lopen vanzelf. Ik 
wil hem niet in de steek laten. Misschien kan ik nog iets voor hem doen. 
Misschien gebeurt er een wonder. Misschien kan hij niet doodgaan, als hij de 
Messias is. Dat hoop ik.  
Helemaal achteraan sta ik.  
 
Schedelveld heet het hier. 
Je kunt wel raden waarom.  
Een gruwelijke plek, met een 
gruwelijke naam. Hier zijn al 
veel mensen doodgemaakt. 
  
Ik wil het niet zien, ik wil het  
niet horen. Maar door het geschreeuw en het gejoel heen hoor ik de slagen van 
de hamer. Ik druk mijn handen voor mijn oren.  
Er is veel bewaking: een commandant, en een aantal gewone soldaten. Twee van 
hen hebben hem zijn kleed afgepakt. Eerst staan ze eraan te trekken, omdat ze 
het allebei willen hebben. Nu dobbelen ze erom.  
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Als de kruisen overeind zijn getrokken, durf ik bijna niet te kijken. Moet dit nou 
zo? Ook nog dat bordje boven zijn hoofd: ‘Dit is de koning van de Joden’. Is het 
nog niet genoeg dat ze hem ophangen? Moeten ze hem ook nog vernederen?  
De mensen vlak bij mij lachen erom. Ik schuif een stuk bij hen vandaan, en ga bij 
een stil groepje staan, een paar vrouwen, een paar mannen. Op een of andere 
manier voel ik dat ze bij hem horen. Ik hoop en bid dat er een wonder gebeurt. 
De commandant zegt smalend: ‘Hé, Jezus, je hebt toch zoveel mensen gered? 
Laat nou eens zelf zien wat je kunt! Red jezelf maar eens. Dan geloven we dat je 
de koning van de Joden bent!’ 
Meestal duurt het dagen voordat iemand aan een kruis sterft. Vandaag niet. na 
een paar uur wordt het eng donker, terwijl het toch nog geen avond is. Een 
zonsverduistering. Ineens is het stil op het schedelveld. We staan daar maar, in 
het halfduister. Geen gejoel meer, alleen die doodse stilte.  
En in die stilte hoor ik Jezus roepen.  
Hij roept tot God. ‘Vader, in uw handen beveel ik  mijn geest.’ Dan laat hij zijn kin 
op zijn borst zakken, en hij sterft. Midden op het veld laat de commandant zich 
op de grond vallen.   
Hij stamelt: ‘Dit was een goed mens!’ Ik kan wel gillen, naar die commandant, 
naar die soldaten, naar al die mensen die staan te kijken. Ze huilen en slaan zich 
op de borst, zoals we altijd doen als we in de rouw zijn. ‘Had dat eerder gezegd!’ 
wil ik schreeuwen. ‘Nu is het te laat!’  
Ik draai me om en ga regelrecht naar het paleis van Pilatus, de baas van de 
Romeinen. Ik ga vragen of ik zijn dode lichaam mag hebben. Alleen dit kan ik nog: 
zorgen dat hij een mooi graf krijgt. Voor hem alleen. Ik geeft hem het graf dat ik 
voor mijn familie heb gekocht. Ik laat hem in een mooi linnen doek wikkelen. Ik 
betaal alles. Dat is het enige wat ik nog voor hem kan doen: dat hij begraven 
wordt als een koning. 
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Pasen 

gebeden 
Het was vroeg in de morgen, Jezus. 
Vrouwen die jou goed kenden, 
stapten naar het graf. 
Naar jouw graf. 
Maar het graf was leeg. 
Er lagen alleen doeken. 
Je was opgestaan. 
Je leefde weer. 
Het is een wonder, God. 
Nu nog altijd ben je bij ons. 
Ook al zien we jou niet 
maar we geloven het.   

( uit: Even Stil, bidden met kinderen ) 

 
Pasen 
Al regent het nog zo hard 
al lopen de rivieren over 
en staat er water in de stad. 
Het duurt maar even 
de zon breekt door en maakt alles droog. 
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.  
 
Soms huil je van verdriet 
en je denkt dat gaat nooit over. 
Maar er komt een dag 
waarop je vrolijk bent  
en het verdriet vergeten is. 
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.  
 
Al is de winter nog zo koud, 
al is de sneeuw een meter dik: 
Na de winter komt de lente. 
Kijk maar om je heen 
ieder jaar opnieuw, 
gaat alles leven.  
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen. 
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Al gaan er mensen dood, 
zo dood als een graankorrel 
begraven in de grond. 
Toch komt alles goed. 
De graankorrel groeit omhoog… 
Krijgt honderd nieuwe korreltjes en de mensen…? 
Kijk naar Jezus: 
Zijn Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.  
 
 

 

 
achtergrondverhaal 

Kijk! Een konijn met een mand eieren. 
Tommy drukt zijn neus tegen het etalageraam. Kijk, zegt hij, daar staat een konijn 
met een mand eieren op zijn rug. Het was hem al eerder opgevallen dat overal in 
de winkels konijnen en eieren lagen. Waarom is dat? Omdat het Pasen is, zegt 
Anne.  
Pasen? Wat is dat, vraagt Tommy weer.  
Nou, dan vieren we dat Jezus weer leeft, zegt Anne, Je weet toch wel dat Jezus op 
Goede Vrijdag dood is gegaan en begraven werd. Ja, dat wist Tommy wel. Maar 
wat konijnen en eieren daar mee te maken hebben, dat begreep hij niet. Ik zal 
het je uitleggen, zegt Anne.  

Opstaan 

Als Jezus gestorven is, lijkt alles voorbij. Alle hoop lijkt in één keer 
weggeblazen… Doe dit proefje, blaas en ontdek iets bijzonders! 

Wat heb je nodig?  

 Een ei (liefst ongekookt) 
 Zout 

 

Aan de slag:  

- Strooi een bergje zout op tafel. 
- Zet een ei met de onderkant in het zout, zodat het blijft staan.  
- Blaas nu het zout heel voorzichtig weg… wat gebeurt er?  

Tip: Blaas niet te hard! 
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Als het Pasen is, is het ook lente geworden. En dan leggen vogels eieren. En daar 
komen dan weer kuikentjes uit. Tommy begrijpt er nog steeds niks van en zegt: 
Hield Jezus dan van eieren? 
Nee, suffie, Je weet toch dat Jezus was begraven in een rotsgraf. Daar hebben de 
soldaten toen een grote steen voor gerold en het graf goed bewaakt. Die steen 
was wel een paar honderd kilo zwaar. Ze wilden zeker weten dat niemand Jezus 
zou weghalen. Maar toen enkele vrouwen samen met Johannes en Petrus naar 
het graf gingen om te bidden, zagen ze dat de grote steen was weggerold. Wat 
nu, dacht Petrus, zouden ze Jezus ergens anders hebben neergelegd. En hij keek 
eens goed. En toen schrok hij. Jezus was weg, maar er was wel iemand anders: 
een engel.  
Een engel? Zegt Tommy verbaasd. En wat zei de engel? 
De engel zei dat ze blij moesten zijn, want Jezus leeft! Ja, dat zei de engel: Jezus 
leeft.  
Hoe kan dat nou?, peinst Tommy. 
Nou, zegt Anne, Als je leeft zoals Jezus brengen engelen je naar de hemel om daar 
voor altijd gelukkig te leven bij God.  
Wouw, zegt Tommy, dat is toch wel bijzonder.  
Dat is het zeker. En daarom is Pasen zo’n groot feest. Jezus leeft en Hij is het zelf 
komen vertellen aan zijn vrienden. Jezus zei ook nog dat Hij terugging naar God, 
zijn Vader, maar dat Hij ook heel dicht bij ons zou blijven. Maar dan op een 
andere manier.  
Hoe dan?,  zegt Tommy en hij fronst zijn wenkbrauwen.  
Als je bidt, dan hoort Jezus je, en zal Hij je helpen. Elke keer als je de communie 
krijgt is Jezus heel dicht bij je. Hij wil graag dat iedereen gelukkig wordt.  
En daarom krijgen we chocolade konijnen en eieren? 
Anne begint een beetje moe te worden van Tommy.  
Nee, net zoals het graf van Jezus openbrak en Jezus daar levend 
uit tevoorschijn kwam, zo breekt de schaal van het ei open als er 
nieuw leven uitkomt: een kuikentje! Die eieren in de winkels laten 
zien dat het Pasen is en dat is groot feest. Het grootste feest dat er is! 
Zijn de eieren daarom zo feestelijk gekleurd door de konijnen? 
Ja, zegt Anne, daarom zijn ze zo feestelijk gekleurd. Maar niet door de konijnen, 
maar door de mensen. En het zijn geen konijnen, maar hazen. Daarom heten ze 
paashazen.  
En waarom brengen die hazen die eieren. Waarom doen de kippen dat niet zelf? 
Hier, zegt Anne, stop dit ei maar in je mond. Dan ben je tenminste even stil.  
(Joh. 20,1-9)  (uit: met fietskaart en kompas, God houdt van kinderen, Rob Mutsaerts, pr. ) 
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          invuloefening 

 

Symbolen in de Goede Week 

Vul het juiste woord in: ei, licht, klokken, kruis, eieren, vuur, paaskaars 

 

............................... Je ziet mij vooral in de paastijd en op belangrijke 

gebeurtenissen in het leven van iemand. Het licht dat ik geef doet denken aan 

Jezus die het licht in de wereld wordt genoemd.  

............................... ik doe de mensen denken aan een gruwelijke dood. Die dood 

is ook Jezus gestorven. Maar drie dagen later hebben zijn leerlingen aan alles 

gevoeld dat Jezus verder leefde bij God. Sindsdien doe ik de mensen ook denken 

aan verrijzenis.  

............................... Kleine kinderen houden heel veel van mij, zeker van mijn 

soortgenoten die ze met Pasen in het gras kunnen vinden. Maar die kinderen 

weten nog niet dat ik voor heel veel mensen hét symbool ben van het leven. 

Want het begin van heel veel leven begint met ........................  

............................... Wie ons hoort op zondagmorgen en zeker met Pasen weet 

dat wij goed nieuws brengen: Jezus die gestorven was op een kruis, is verrezen. 

Hij leeft verder bij God.  

................................. Mensen houden van mij, zeker als het lange tijd erg donker 

is geweest. Als ik er ben, begint alles veel meer tot leven te komen. Soms zegt 

men van mensen dat ze zijn zoals ik omdat ze net als ik de mensen zich veel 

beter laten voelen.  

............................... Mensen hebben mij nodig om eten klaar te maken, om zich te 

verwarmen en om beter te kunnen zien. Maar op paaszaterdag zorgt de priester 

ervoor dat ik er ben, om met mij de paaskaars aan te steken.  

 

(Bron: Bijbel in 1000 seconden ) 
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