Paasweek in een Doosje

Benodigdheden:
*doosje met deksel (doosje in het voorbeeld is 10x7x5)
*popje (een peg doll/houten pion, of lego/duplo/speelgoed)
*muntjes (liefst van chocola)
*palmbladeren (groen papier)
*brood en wijn (karton of papier)
*doek (reep stof of vilt)
*zeepje (hartenzeepje of flesje parfum)
*kaarsje (waxinelichtje)
Naar een idee van:
Camille LeBron Powell, ‘Holy Week Box’, maart 2013
Verwerkingssuggesties door: Buildfaith.org
Bewerking en vertaling: Marrit Bassa, april 2022

Palm Zondag
Zet je Jezus-pop op een palmblad
Het is Palmzondag. Jezus rijdt op een ezeltje. De
mensen plukken takken van de bomen en zwaaien en
roepen daarmee als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Ze
halen hem binnen als een koning.
(Lezen: Markus 11 vers 1 - 10)

Praten: Hoe kunnen wij Jezus verwelkomen
in ons huis of in ons leven?
Doen: Maak een palmblad en hang het op in huis.

Maandag - Jezus ruimt het tempelplein op
Leg een muntje op het doosje. Liefst van chocola
natuurlijk, dan is er nog iets te snoepen!
Na de intocht gaat Jezus naar het tempelplein. Van het
plein is een markt gemaakt. Er wordt veel geld
gevraagd aan mensen die op bezoek komen. Jezus
wordt boos en kiepert de tafels van de handelaars om.
Zo maakt hij het tempelplein schoon.
(Lezen: Lukas 19 vers 45 - 48)

Praten: Hoe kun je verstandig omgaan met geld?
Doen: Doe vandaag iets goeds met (je) geld. Vraag aan
je ouders hoe je dit het beste kunt doen.

Dinsdag - Judas krijgt geld om Jezus te verraden
Leg nog wat muntjes op het doosje.
De hogepriesters en schriftgeleerden, de leiders van
tempel, willen van Jezus af. Ze bedenken een plan om
hem op te pakken. Judas wil hen helpen. Hij zal hen op
een goed moment naar Jezus leiden. In ruil hiervoor
willen ze Judas betalen. Judas krijgt geld voor zijn
verraad.
(Lezen: Lukas 22 vers 1 - 6)

Praten: Heb jij er weleens voor gezorgd dat iemand anders
straf kreeg? Wat vond je daarvan?
Doen: Maak een slinger van 30 rondjes. Dit kun je doen met
strookjes papier die je als rondjes aan elkaar plakt of niet.
Hang de slinger bij het palmblad.

Woensdag - Jezus wordt gezalfd door een vrouw
Zet een parfumflesje of een hartenzeepje naast het
popje.

Als Jezus met zijn vrienden bij iemand gaat eten komt er
zomaar een vrouw binnen. Ze loopt direct naar Jezus
toe en haalt een flesje parfumolie uit haar tas. Ze maakt
de voeten van Jezus ermee schoon en droogt ze af
met haar haren. Zo verzorgt ze de mens die voor haar
het meest betekent.
(Lezen: Johannes 12 vers 3)

Praten: Hoe kun je voor iemand zorgen waar je het meest van
houdt?
Doen: Doe vandaag iets fijns voor iemand waar je van houdt!

Witte Donderdag - Jezus deelt brood en wijn aan tafel
Zet brood en wijn op het doosje als tafel.
Jezus gaat eten met zijn vrienden. Tijdens het eten deelt
Jezus brood en wijn uit en zegt dat het zijn lichaam is. Hij
zal zijn leven geven voor zijn vrienden. Elke keer als zijn
vrienden samen brood en wijn delen moeten ze aan
hem denken.
(Lezen: Markus 14 vers 12 - 25)

Praten: Hoe herinneren we deze maaltijd in de kerk?
Vind jij samen eten fijn?
Doen: Probeer vandaag iets bijzonders te maken van de maaltijd.
Dan wordt het dubbel feest! Bidt bij deze maaltijd ook samen het
‘Onze Vader’.

Goede Vrijdag - Jezus wordt aan het kruis gehangen
Teken op de achterkant van het doosje een kruis en zet
het popje ervoor. Eventueel kun je van touw/draad een
doornenkroon maken.
De religieuze leiders willen van Jezus af. Hij zit hen in de
weg. Ze vertellen leugens over hem zodat hij wordt
gearresteerd. Het was een verdrietige dag, want de
autoriteiten laten Jezus doodgaan aan een kruis.
(Lezen: Markus 15 vers 1, 15, 22 - 25, 37, 39)

Praten: Jezus heeft pijn, zoals wij ook weleens pijn hebben.
Hoe zien we dat Jezus ons liefheeft door het kruis?
Doen: Pak een pleister. Schrijf er met een stift op wat jouw pijn doet
of wat je akelig vindt. Plak die pleister op het popje.

Vrijdagavond - Jezus wordt in het graf gelegd
Wikkel het popje in een stukje doek en leg het in het
doosje. Doe het deksel er nog niet helemaal op.
Toen Jezus was gestorven hebben zijn vrienden zijn
lichaam van het kruis gehaald en in doeken gewikkeld.
Ze leggen hem in een graf, een gat dat uit stenen
gehakt is.
(Lezen: Markus 15 vers 40 - 43, 46, 47)

Praten: Hoe zouden zijn vrienden zich voelen?
Doen: Soms is er iets waar je tegenop ziet, of wat je tegenhoudt.
Dat kan zwaar voelen als een steen. Schrijf dat op een ster van
karton of papier en stop het in het doosje.

Stille Zaterdag - Jezus ligt in het graf
Doe het deksel op het doosje en steek een kaarsje aan.
Op de zaterdag is alles stil. Zo stil dat je bijna de aarde
kon horen ademen. Niemand kon nog iets doen. Stille
Zaterdag is een dag van wachten.
(Lezen: Lukas 23 vers 55 - 56)

Praten: Wat doe jij als je moet wachten?
Doen: Loop buiten een rondje zonder te praten. Vertel wat je hoort
als je thuis komt.

Pasen - Jezus
Teken op de binnenkant van de deksel een open graf.
Open het doosje en leg het doekje ernaast. Zet het
popje op een plaats waar je het goed kunt zien.
Vroeg op de zondagmorgen gaan de vrouwen naar
het graf. Maar daar worden ze verrast. Want het graf is
open en leeg! Alleen de doeken liggen er nog.
(Lezen: Markus 16 vers 1 - 8)

Praten: Wat betekent het dat Jezus is opgestaan? Kun jij
voorbeelden noemen van nieuw leven?
Doen: Ruim de kamer op en zet het popje op een plaats waar je het
de hele dag goed kunt zien. Of probeer morgen naar de zonsopgang
te kijken. Dan zie je nieuw leven verschijnen.

