
 

Objectles: Pasen - Beleef het Paasverhaal met al je zintuigen 
Korte uitleg: 
Hoe laat je kinderen de Paasgeschiedenis beleven? Hoe illustreer je het Paasverhaal tijdens een 
kindermoment in de dienst? In het onderstaande idee vind je zeven verschillende voorwerpen die je kunt 
inzetten om Pasen dichtbij de kinderen te brengen. We maken gebruik van zowel voelen, proeven, geluid, 
zicht en geur. Denk wel aan allergieën! 

 

Benodigdheden: 
- brood 
- stenen 
- zout water in een pot 
- spijkers 
- een stuk hout 
- crackers (met zout en azijn) 
- verband 
- een hol chocolade ei, geurkaarsen en een aansteker 

Brood – Vertel over het laatste avondmaal. Jezus vroeg al zijn vrienden bij het laatste avondmaal aanwezig 
te zijn om hen voor te bereiden voor wat er ging gebeuren en hoe zij Hem moesten herinneren. Verdeel de 
stukjes brood. 

Steen – Gethsemane. Na het laatste avondmaal ging Jezus naar de tuin om te bidden voor steun en om God 
te vragen om Hem de komende uren bij te staan. De kinderen pakken allemaal een steen en denken aan 
dingen die ze moeilijk vinden. Met de stenen in hun hand mogen ze in stilte of hardop God om hulp 
vragen. 

Spijkers en hout – Na de arrestatie wordt Jezus meegenomen en aan het kruis genageld. Sla de spijkers in 
het hout en praat er over hoe de kruisiging er uitzag en hoe het klonk. 

Chips (met zout en azijn; bij de Lidl te koop) – Toen Jezus aan het kruis hing, stonden er mensen om Hem 
heen die Hem zure wijn en azijn wilden laten drinken. De zure smaak helpt ons de pijn te herinneren die 
Jezus voelde toen Hij aan het kruis hing. Deel de chips uit. 

Zout water – Vraag of een paar kinderen hun vinger in het water willen dopen en deze dan in hun mond 
willen stoppen. Proeven ze het zout? Het zoute water staat voor de tranen van de mensen die hebben 
gehuild toen Jezus op Goede Vrijdag stierf. 

Verband – Toen Jezus stierf, haalden zijn vrienden Hem van het kruis. Ze wikkelden Hem in doeken en 
legden Hem in zijn graf. Vervolgens rolden ze een steen voor de ingang, zodat niemand er meer in of uit 
kon. Ze konden zijn lichaam nog niet balsemen, want het was een feestdag en ze wilden hem veilig 
bewaren tot ze terug waren. De kinderen mogen het verband voelen. 



Een hol Paasei van chocolade – Het ei staat voor het afgesloten graf (hou het ei omhoog en laat zien dat 
het helemaal dicht is) 

Geurkaarsen – Op de derde dag kwamen de vrouwen terug met geuroliën om het lichaam van Jezus te 
balsemen. (steek de kaarsen aan zodat de kinderen de geur ruiken) 

Maar… 

Pak het Paasei – Breek het ei in twee delen en laat de lege binnenkant zien. Jezus lag niet meer in het graf! 
Net als een kuikentje dat uit het ei komt of een vlinder die uit zijn cocon komt, is het lege graf een teken 
van nieuw leven. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft nu in de hemel. Hij is niet langer dood, maar leeft! 
Toen hij stierf, leek het alsof alles fout was gegaan; voor Hem en voor zijn vrienden en volgelingen. Maar 
God had een ander plan. Er was iets geweldigs gebeurd!  Zelfs als er dingen mis gaan of als we denken dat 
het nooit meer beter wordt, heeft God een ander plan! Als we naar Jezus bidden, onze excuses aanbieden, 
sorry zeggen en we vragen of Hij ons wil helpen, dan krijgen we, omdat hij zoveel van ons houdt, een 
tweede kans. Dat is een prachtig cadeau voor iedereen! 

Deel het chocolade ei uit als een symbool voor het geschenk van een nieuw leven en een nieuwe start die 
Jezus ons heeft gebracht.  

Met toestemming overgenomen van Mina Munns en haar site Flame Creatieve Kids. 

 

Creatief gebed: Stil staan bij het kruis 

Wat betekent het symbool van het kruis voor kinderen? 

"De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is 
het de kracht van God." (1 Korintiers 1:18) 

Voor christenen is het kruis een van de belangrijkste symbolen. Ook in het kinderwerk spreken we over het 
sterven en de opstanding van Jezus. 

Het is goed inzetbaar voor een kindermoment tijdens de dienst, een creatief gebedsmoment, een 
gebedskamer. Ook in de klas kan je dit goed gebruiken om samen met de kinderen te bidden... 

Vraag: 

- Welk beeld hebben de kinderen bij het symbool van het kruis? 
- Wat betekent dit voor hen? 

Wat heb je nodig: 
- uitgeknipte kartonnen kruisjes en pennen  
 
Wat doe je: 

Ieder kind krijgt een vel papier met hierop een groot kruis afgebeeld. Zij mogen op dit kruis tekeningen 
maken of woorden schrijven die voor hen met het kruis te maken hebben. Je kunt dit ook als creatieve 
werkvorm gebruiken, waarbij kinderen hun gebeden in het kruis mogen schrijven of tekenen. 

 


