
          
 

PAASWERKBOEK 2020 

 
 
 
 

Dit werkboek wordt je aangeboden door  
de H.H. Petrus en Paulusparochie te Bergen  

en de H. Joannes de Doperparochie te Schoorl 
 



 
Beste kinderen, 
 
Buiten begint het allemaal mooi groen te worden en de bloemen gaan bloeien.  
Nieuw leven! Dat is ook wat we in de Kerk vieren in deze tijd. Jezus van Nazareth 
die tijdens zijn leven juist heel goed is geweest voor de mensen wordt op een 
gruwelijke wijze aan het kruis vermoord.  Maar dat is niet het einde!   
Na drie dagen staat Hij op uit het graf, Hij is verrezen! Hij is het nieuwe leven. 
 
Wil je deel hebben aan dit nieuwe leven? Lees dit Paaswerkboek en verdiep je in 
het leven van Jezus en hoe Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Misschien ben je 
gedoopt, of misschien zijn je ouders of opa en oma wel christen (katholiek of 
protestants), of zijn je ouders niet gelovig, maar hoe het ook is, een ieder is wel 
benieuwd naar dit bijzondere verhaal van Jezus. 
 
Daar gaat dit Paaswerkboek over. Het verhaal over Jezus dood en opstanding 
staat erin, maar ook vele leuke dingen om te doen en om te maken. 
 
Veel plezier met dit werkboek! 
 
Hartelijke groet, 
 
Pastoor Franklin Brigitha 
Pastoor Jan Jaap van Peperstraten 
Pastor Antonio Tocco 
 
H.H. Petrus en Paulus/H. Benedictusparochie Bergen 
H. Joannes de Doperparochie Schoorl  
 
 
 

 
 
 
 



 
Palmzondag.  
Jezus wordt als een idool ontvangen in Jeruzalem. De hele stad staat op zijn kop 
om toch maar een glimp van Hem op te vangen. Iedereen wil en moet Hem zien. 
Dit zien we vandaag de dag nog meer: als een popster komt optreden in onze 
buurt. En ook vandaag nog merken we dat op het hoogtepunt een vedette plots 
kan vallen, met negatieve berichten in krant of op tv, één of andere roddel in de 
kranten. 
 
Hoe kon de massa die Jezus op Palmzondag zo enthousiast onthaalde; de week 
erop op Goede Vrijdag staan roepen: weg met Hem…? Wat zouden wij gedaan 
hebben? Hoe vlug schrijven wij iemand af? Even stilstaan….achteruit kijken  
en vooruit kijken, naar verleden en toekomst, dat is Palmzondag. 
 
Palmzondag is een heel bijzondere zondag, de groene palmtakken vertellen over 
Jezus, en wat Hem allemaal overkomen is in Jeruzalem, tweeduizend jaar geleden. 
Op Palmzondag wordt in de kerk natuurlijk het verhaal gelezen van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem voor alle kinderen is het dan een bijzonder feest want zij 
mogen op Palmzondag in optocht door de kerk lopen met hun Palmpasenstokken 
zodat ze nooit meer vergeten wat Palmzondag is. Verbind de cijfers op het plaatje 
en kleur deze daarna mooi in, op wat voor dier komt Jezus Jeruzalem inrijden?  
Als je de punten hebt verbonden dan kun je het goed zien! 

 



Het symbool van de Palmpasenstok 
 

 
De Palmtakken herinneren ons aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Bij de Palmpasenstok 
hoort het verhaal  over de laatste dagen van 
Jezus in Jeruzalem.  Kinderen zetten voor 
Palmpasen zo’n Palmpasenstok in elkaar en 
versieren deze. Wat betekent het allemaal? 
 
 

Je zet een Palmpasenstok in elkaar. Maar dat doe je niet zomaar.   
De Palmpasenstok vertelt ons over de week die komen gaat: die noemen we de 
Goede Week. De Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis. Het kruis herinnert 
ons aan de Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus aan het kruis stierf. 
 
Het broodhaantje is van brood gemaakt.  Jezus heeft ook vaak brood met anderen 
gedeeld. Het brood herinnert ons aan Witte Donderdag  toen Jezus op de laatste 
avond van zijn leven de Eucharistie instelde onder de gedaante van brood en wijn.  
Het haantje herinnert ons aan Petrus. Toen Jezus gevangen genomen werd,  
lieten al zijn vrienden hem in de steek. Petrus deed zelfs alsof hij Jezus nooit had 
gekend. Maar toen kraaide de haan en Petrus kreeg spijt van wat hij had gedaan. 
 
Later heeft Petrus het weer goed gemaakt. Hij ging iedereen vertellen wat hij van 
Jezus vond. Zijn vriendelijkheid en de warmte die je bij Hem voelde.  
Petrus kwam er altijd voor uit dat hij bij Jezus wilde horen.  
 
De stok is versierd. Bij versiering denk je aan feest. Dat is het met Pasen:  
dan vieren we het Paasfeest. De eitjes noemen we paaseitjes. Het ei is het begin 
van nieuw leven. Dat nieuwe leven vieren we met Pasen. De Palmpasenstok 
versieren we ook nog met een palmtakje. Dat staat heel feestelijk.  
Als je met je Palmpasenstok in optocht door de kerk loopt, draag je het verhaal van  
de Goede Week in je handen mee. En met de palmtak erop doe je mee met de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Op Palmzondag wordt in de kerk natuurlijk het verhaal gelezen van de intocht van 
Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. Voor alle kinderen is het dan een bijzonder feest 
want zij mogen op Palmzondag in optocht door de kerk lopen met hun 
Palmpasenstokken, zodat ze nooit meer vergeten wat Palmzondag is.  

 
 
 

Kleur het ezeltje mooi in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Woordzoeker en husselwoorden 
 

 



 



Het Laatste avondmaal 
Witte Donderdag 

 

 

Zoek de verschillen! 
 

 
Jezus en zijn vrienden willen het Joodse paasfeest vieren; dat doen ze ieder jaar.  
Ze vieren dan dat hun familie heel, heel lang geleden is weggevlucht  uit het land 
Egypte. De vrienden van Jezus maken alles klaar voor het eten. Op de tafel staat 
allemaal eten dat past bij dit feest. Er staat ook wijn en midden op de tafel liggen 
de broden. Dan wordt het avond en ze gaan allemaal aan tafel. Terwijl ze aan het 
eten zijn gebeurt er iets bijzonders.  
 
Jezus zegt: ‘Ik moet jullie iets zeggen. Straks zal ik gevangengenomen worden.  
Het zal niet goed met mij aflopen.’ De vrienden van Jezus schrikken heel erg.  
En dan neemt Jezus het brood in zijn handen, Hij dankt God voor het eten,  
breekt het brood aan stukjes en deelt het uit. Dan neemt Hij de beker met wijn  
en dankt God. Hij geeft de beker door aan zijn vrienden. En Hij zegt:  
‘Eet van dit brood en drink uit de beker want dat is mijn Lichaam en Bloed.  
En als Ik er niet meer ben, moeten jullie dat ook samen doen.  
Zo kunnen jullie steeds mij gedenken.’  
 
 



Dit feest vieren wij in de kerk ook, het is het laatste avondmaal van Jezus samen 
met zijn leerlingen. Dit gedenken en vieren wij elke zaterdagavond of zondag-
morgen in de Heilige Mis. Zo blijft Jezus onder ons aanwezig. Ook wij eten vaak 
samen als we iets te vieren hebben. Jezus wist waarom het moest; om ons mensen 
te laten zien dat de dood geen einde betekent maar een nieuw begin. 
 

 



Goede Vrijdag 
 
 

 
 
Er zijn mensen die geen vrienden van Jezus zijn. Ze zorgen ervoor dat soldaten 
Hem gevangennemen. Judas een van de vrienden van Jezus verraad Hem in ruil 
voor geld. Hij geeft Jezus een kus en zo kunnen de soldaten zien wie van de 
mannen Jezus is en nemen ze hem gevangen. Judas denkt dat het goed is wat hij 
doet maar later beseft hij dat het fout is geweest wat hij heeft gedaan. 
 
Jezus wordt naar de hogepriester en naar de Romeinse stadhouder gebracht.  
Ze zeggen dat hij God beledigd heeft. En ze vinden dat Hij gekruisigd moet 
worden. De soldaten bespotten Hem en zetten een kroon van doornentakken  
op zijn hoofd. Dan moet Jezus zelf zijn kruis dragen. Ze gaan naar Golgotha,  
dat is een heuvel buiten de stad.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Daar wordt Jezus aan het kruis gehangen. En om 3 uur in de middag gaat Hij 
dood. Aan het einde van de dag wordt Jezus door een vriend begraven. 
In de heuvels, tussen de rotsen. Als hij klaar is, rolt hij een grote zware steen  
voor het graf. En dan gaat hij naar huis.  
 
Een jonge man aan het kruis, dat moet toch niet kunnen? Want wat heeft Hij 
verkeerd gedaan. Hij vertelde toch dat iedereen alle mensen even lief en aardig 
moest vinden als zijzelf.  
 
Maar Jezus’ zijn leven en dood had ook een ander doel namelijk dat Hij voor ons 
de weg naar God opent en God door zijn zoon laat zien dat de dood niet het einde 
is van een mens, maar dat het leven bij God voor de mens het einde is.  
 
Dat is goed. Bij God mogen wij thuis zijn als we doen zoals Jezus. 
 



Pasen 
 
Op de eerste dag van de week,  
voor ons is dat nu de zondag,-  
heel vroeg in de morgen -gaat Maria – 
de moeder van Jezus – samen met 
een vriendin van Jezus naar het graf.  
 
Ze hebben zalf en olie bij zich om het 
dode lichaam van Jezus mee in te 
wrijven. Want zo werd dat toen altijd 
gedaan bij dode mensen.  
 
Maar als ze bij het graf aankomen,  
is de grote steen weggerold.  
 
Het graf is open en Jezus is er niet!  
Wel is er een jongen met  
sneeuwwitte kleren.  

 
 
Hij zegt tegen de vrouwen: ‘Wees maar niet bang.  
Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft!’  
 
De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt:  
‘Ga naar huis en vertel alles tegen zijn vrienden.’ 
 
Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad  en vertellen  
het bijzondere nieuws aan hun vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd.  
Wat een bijzonder verhaal! - Dat kun je bijna niet geloven.  
Maar je wordt er wel heel blij van! Hij leeft! Hij is opgestaan! 
 
En dat is Pasen het nieuwe leven. Het is als met de bollen in de grond,  
met de bomen die nieuwe bladeren krijgen. Het is als met zaadjes die we in de 
grond stoppen. Alles lijkt wel eerst in het donker te moeten groeien, zelfs de vogels  
in een ei. Pas als alles er op en aan zit zien ze het levenslicht. Zien we het licht.  
 
Jezus liet ons opnieuw Zijn licht zien, vandaar dat we met Pasen de Paaskaars 
branden, als teken dat Jezus voor ons licht wil zijn, dat we groeien om goede 
mensen te zijn. En alles wat we doen het daglicht kan zien. Jezus is voor ons het 
licht dat nooit ophoudt te schijnen. En als je als Christen gedoopt bent heb je deel 
aan dit nieuwe leven in Jezus.  
 
Dat vieren we met Pasen. 

 



Zoek de 20 verschillen!  

 
 
 
 
 
 



 



Paaseieren schilderen met natuurlijke ingrediënten 

 
 

Roze of rood:   Bieten- of bessensap 
Bordeauxrood:  Rode uienschillen 
Blauw tot paars:  Bosbessen 
Blauw:   Rode kool 
Groen:    Spinazie 
Bruin:    Gebrouwen koffie 
Geel:    Kurkuma 

 
Doe het kleuringrediënt in een steelpan met de eieren en bedek ze volledig met 
water. Breng het water aan de kook het laat het 20 minuten zachtjes koken.  
Haal de eieren na 10 minuten uit het water en doe ze in een hittebestendige bak.  
Schenk het gekleurde kookvocht over de eieren heen totdat ze helemaal bedekt 
zijn. Vraag vanwege het kokende water hierbij even hulp aan een volwassene.!! 
Voeg een flinke scheut azijn toe (ongeveer 1 eetlepel per 250ml vocht) en bewaar 
ze op kamertemperatuur. Het duurt ongeveer 2-4 uur totdat de kleur in de eieren 
getrokken is. Hoe langer de eieren in de verf zitten, hoe intenser de kleur wordt. 
Als de kleur op de gewenste sterkte is, haal dan de eieren uit het bakje en laat ze 
drogen. Je kunt ze met een beetje olie inwrijven om ze te laten glanzen. Zo kun je 
heel gemakkelijk paaseieren verven. 

 
Als je elastiekjes om het ei heen bindt, krijg je een leuk lijntjespatroon.  
Om bloemenvormpjes of andere patroontjes  te maken, druk je bloemetjes,  
kant of verse kruiden tegen het ei aan en doe je er een pantykousje omheen.  
Deze draai je dicht en sluit je af met een wasknijper. Zorg dat de bloemetjes op  
de juiste plek blijven zitten. Heel veel plezier met eieren kleuren!! 



Paas mandala 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Paas spreekwoorden 
 
 
1 Men moet op goede vrijdag geen paaseieren eten. A.  Beperk de schade door spreiding. 

 
 
2. Praten als een kip zonder kop.    B.  Kritiek achteraf is gemakkelijk. 
 
 
3. Met de kippen op stok gaan.    C.  Vroeg naar bed gaan. 
 

 
4. De slimste kip/een wijze hen legt   D.  Zij pakte een klein voordeel, had ze opgelet, 
    nog weleens een ei in de brandnetels.         had ze een groter voordeel kunnen behalen. 
 
 
5. Achteraf kakelen de kippen.    E.  Hij heeft het erg druk. 
            

 
6. Men spreekt zolang van Pasen tot het komt.  F.  Zenuwachtig/besluitloos heen en weer lopen. 
 

 
7. Het ei wil wijzer zijn dan de kip.    G.  Hij heeft niets te vertellen.  
 

 
8. Hij heeft het zo druk als de kippen met Pasen.  H.  Hij is er heel snel bij. 
 
 
9. Je moet een kip niet in de staart plukken,  G. Als je maar lang genoeg over iets praat, 
    dan is het mooie eraf!         komt er misschien ooit nog iets van. 
 

 
10. Zij greep het ei van de kip    H.  Als het met Kerstmis warm is, 
      en ze liet het ei van de gans liggen.        dan is het met Pasen juist koud.  
 
 
11. Lopen als een kip die haar ei niet kwijt kan.  I.  Kletsen, praten, zonder inhoud. 
 

 
12. Men moet geen Halleluja zingen    J.  Kinderen willen het beter weten, 
      voordat het Pasen is.            dan hun ouders. 
 
 
13. Hij is de baas in het kippenhok,    K.  Ook de slimsten kunnen zich weleens 

      als de haan er niet is.           vergissen (een fout maken). 
 
 
14. Vliegen op Kerstdag de muggen rond,   L.  Alles op zijn tijd, het feest niet  
      dan dekt op Pasen het ijs de grond.        te vroeg vieren.  
 
 

15. Hij is er als de kippen bij.    M. Je moet niet meer vragen dan is toegezegd.
  
 
16. Men moet niet al zijn eieren    N. Je moet niet juichen, voordat de problemen 
      onder één kip leggen.          overwonnen zijn.  

 

 

Verbind het spreekwoord met de juiste betekenis. Vul hieronder bij het juiste cijfer de  

onderstreepte letter in. Dan ontstaat er een woord dat met Pasen te maken heeft. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 
 
11 12 13 14 15  16 

 



 


