Gebedje:
Dank U voor de lente,
voor de bloemen
en het gras.
Dank U voor de zon
en voor de regen in
de plas.
Ik dank U voor de
liefde die wij mensen
mogen geven.
En heel speciaal op
deze dag:
Ik dank U voor het
leven.
Amen.
De bisschoppen roepen ons op om samen Pasen te vieren: vierpasen.nl
Hopelijk kunnen we dat thuis vieren èn samen in de kerk. Als dat in de kerk niet lukt, wil je misschien
met je kinderen toch iets om te bidden of te maken om samen aan Pasen te denken. Onderaan vind je
een serie links naar knutselwerkjes en kleurplaten en een Paasfilm.
Verhaal:
Vorige week was het Palmpasen. Jezus kwam de stad in op een kleine ezel.
De mensen waren blij met hun nieuwe Koning. Maar niet allemaal.
Lieve Jezus,
Sommigen vonden dat Jezus hun beter kon helpen door tegen de soldaten
Vandaag is het Pasen,
te gaan vechten. Ze dachten: ‘aan zo’n Koning als Jezus hebben we niks!’
groot feest omdat U leeft.
En terwijl zij probeerden om Jezus te vangen ging Hij met zijn vrienden de
Vandaag willen wij met U
Paasmaaltijd eten. Anders dan anders, maar dat was altijd zo met Jezus. Hij
leven als echte vrienden.
maakt alles wat we doen nieuw. Tijdens het eten bedankt Jezus God, zijn
Maar U leeft niet alleen
Vader voor het brood en tegen zijn vrienden zei Hij: ‘neem en eet, dit is mijn
vandaag maar elke dag.
lichaam dat ik voor jullie weggeef.’ En Hij bedankte God voor de wijn en zei
Wilt U ons helpen om
tegen zijn vrienden: ‘Neem en drink uit deze beker, dit is mijn bloed voor
elke dag met U te leven?
jullie. Zo weet je dat we voor altijd samen verbonden zijn. Blijf dit doen om
Amen.
aan mij te denken.’ Na het eten gingen ze naar buiten om te bidden in een
boomgaard. Ze vielen daar in het donker in slaap. Er kwamen knechten van
de leiders van de tempel om Jezus gevangen te nemen.
Dit was allemaal op witte donderdag. Op Goede vrijdag liep alles mis wat er mis kon gaan. Jezus werd
geslagen, veroordeeld en dood gemaakt aan een kruis. Alles wat zo mooi was, was in één keer
voorbij. Jezus werd in een graf gelegd met een grote steen er voor. Iedereen ging naar huis om zoals
altijd rust te houden op de zaterdag. Wat een verdriet was er op die dag. Op zondagmorgen, heel
vroeg, gingen er vrouwen naar het graf om voor Jezus’ lichaam te zorgen. De steen was weg, het graf
was leeg en er was een engel die zei dat Jezus leeft. Niet te geloven, Jezus LEEFT! En ze kwamen hem
tegen. In de tuin bij het graf zag Maria hem. In de kamer waar ze verstopt waren stond Hij opeens
midden tussen hun in. Onderweg naar huis liep Hij met twee van hun mee. En zij herkenden hem
toen Hij het brood brak. Jezus leeft! Daarom vieren we vandaag nog steeds Pasen.
Gebedje:

Kleuren en knutselen:
Kleuren: Palmzondag
Knutsel mee: de Goede week.

Kleurplaat: hij is opgestaan
Knutsel mee: een kruisje op een heuveltje

Paasfilm

Nog veel meer over Pasen

Knutsel mee: Het lege graf.
Kleurplaat U zij de Glorie

Bron: Samuel Advies en kleurversjes.nl

