
 

 

Een week om bij stil te staan 

 

 

 



Hallo jongens en meisjes, 
Hoi tieners en jongeren, 
Beste gemeenteleden, 

Dit boekje is om te gebruiken bij de week van Palmpasen tot Pasen: de Stille 
week. Het is speciaal bedoeld voor het lezen van de lijdensgeschiedenis in 
gezinnen.  

Dit boekje helpt ons om samen met de kinderen, tieners en jongeren in de Stille 
Week elke dag stil te staan bij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus 
Christus. 

Hoe werkt dit boekje? 
Elke dag vanaf Palmzondag tot aan Pasen lezen we een verhaal uit de Bijbel.  

Bij deze 8  verhalen uit de Bijbel horen 8 zichtbare herinneringen, 8 symbolen, 
waardoor we deze week steeds weten waar we bij stil staan in de Stille Week. De 
symbolen verzamelen we op een kruis.  

 

We wensen iedereen een hele goede Stille Week.  
 
Westerkerk/Protestantse gemeente te Kampen 

 
 

 
Voor de symbolen hebben 
we nodig:  
1. een (palm)takje,  
2. parfum, 3. kleine 
handdoek, 4. brood en 
beker, 5. donkere beker,      
6. kruis, 7. donkere doek en 
8. een steen. 
Het kruis kan gemaakt 
worden van hout of papier.  
 

 



Zondag: Palmpasen 

 
Lezen: Intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:1-11) 
 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde 
Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar 
ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met 
haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets 
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen 
meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de 
profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en 
rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’  
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze 
brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus 
daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de 
weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 
De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen 
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam 
van de Heer. Hosanna in de hemel!’  
10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die 
man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de 
profeet uit Nazaret in Galilea.’   
 
Symbool: Palmtakje 
De menigte die Jezus volgde, jubelde en gaf lof en prijs aan Hem, Die als Zoon van 
David, als Messias, de belofte voor Israël kwam vervullen. Ze deden dat met 
Palmtakken, ook wel Hosanna’s genoemd. Daarom leggen we vandaag een 
‘palmtak’ op het kruis. 
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Vraag: Hoe kunnen wij de Here God lofprijzen en bejubelen? 
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Maandag 
 
Lezen: De zalving te Betanië (Matteüs 26: 6-13) 
 
6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had 
geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een 
albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 8 De 
leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! 9 Die 
olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de 
armen kunnen geven.’ 10 Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze 
vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11 Want de armen zijn altijd bij 
jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12 Door die olie over mij uit te gieten, 
heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 13 Ik verzeker jullie: waar ook ter 
wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar 
verteld worden wat zij heeft gedaan.’   
 
Symbool: Parfum 
De discipelen vonden het jammer van het geld dat deze dure olie (een soort 
parfum) over het hoofd van de Here Jezus gegoten werd. Jezus keek met andere 
ogen naar wat de vrouw deed: Hij zag dat zij Hem liefheeft. Daarom zetten we 
vandaag parfum op het kruis. 
 
Vraag: Deze vrouw gaf iets heel kostbaars aan de Here Jezus. Wat kunnen wij 
Hem geven? Waaraan ziet de Here dat wij van Hem houden?   
 



Dinsdag 

 
Lezen: Jezus wast de voeten van de leerlingen (Johannes 13: 1-17) 
 
1 Het was kort voor het pesachfeest (paasfeest). Jezus wist dat zijn tijd gekomen 
was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die 
hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste 
gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, 
de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat 
de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer 
naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed 
af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten 
van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen 
had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten 
wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later 
zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, 
nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 
antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn 
hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te 
wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist 
namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.  
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen 
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, 
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 
jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn 
meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als 
je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 
 
Symbool: kleine handdoek 
Ondanks dat Jezus God is, was Hij bereid het nederigste slavenwerk te doen: 
voeten wassen. Als herinnering hieraan leggen we vandaag een handdoek op het 
kruis. 
 
Vraag: Hoe kunnen wij anderen dienen of helpen?



Woensdag 
 
Lezen: Het pesachmaal (De paasmaaltijd) /Instelling van het Heilig Avondmaal 
(Matteüs 26: 17-30) 
 
17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 
leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen 
zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de 
persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met 
mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’ 19 De leerlingen deden wat Jezus 
hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.  
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 
21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij 
uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik 
toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom 
doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: 
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem 
zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’  
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: 
vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 
komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 
30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
Symbool: brood en beker 
Bij de paasmaaltijd werd herdacht hoe God Zijn volk uit Egypte had verlost. 
Tijdens deze paasmaaltijd sprak Jezus niet over de verlossing uit Egypte, maar 
over hoe God ons verlost van de zonde: door het lichaam en bloed van de Here 
Jezus Christus is er vergeving voor onze zonden. Vandaag zetten we brood en een 
beker op het kruis. 
 
Vraag: Wat betekent het Heilig Avondmaal voor ons?



Witte donderdag 
 
Lezen:  Jezus in Getsémané (Matteüs 26:31-56) 
Vandaag lezen we een lang, belangrijk Bijbelgedeelte. Je kunt om de beurt een 
vers lezen. 
 
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, 
want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde 
zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal 
ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal 
iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze 
nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 
Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle 
andere leerlingen vielen hem daarin bij.  
 

 
www.kleurplaatkleurplaten.nl/   
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40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen 
Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat 
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is 
zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet 

In Getsemane  
36 Vervolgens ging Jezus met zijn 
leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: 
‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar 
bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de 
twee zonen van Zebedeüs met zich 
mee. Toen hij zich bedroefd en 
angstig voelde worden, 38 zei hij 
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk 
bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 
39 Hij liep nog een stukje verder, 
knielde toen en bad diep 
voorovergebogen: ‘Vader, als het 
mogelijk is, laat deze beker dan aan 
mij voorbijgaan!  
Maar laat het niet gebeuren zoals ik 
het wil, maar zoals u het wilt.’ 
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mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het 
dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, 
want ze waren door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw 
wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 
Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds 
te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon 
wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij 
uitlevert, is al vlakbij.’  

47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in 
gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door 
de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48 Met hen had zijn 
verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, 
die moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en 
kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop 
kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51 Nu 
greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en 
sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. 52 Daarop zei Jezus tegen hem: 
‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door 
het zwaard omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te 
roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter 
beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, 
waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55 Toen zei Jezus tegen de omstanders: 
‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een 
misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen 
hebt u me niet gevangengenomen. 56 Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften 
van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek 
en vluchtten weg.   
 
Symbool: donkere beker 
Verdrietig en bang bad de Here Jezus tot drie keer toe: “Mijn Vader, indien het 
mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan; doch niet zoals Ik wil, maar zoals 
U wilt”. De Here Jezus aanvaardde de beker, die de Vader Hem heeft gegeven: het 
lijden en sterven voor jou en mij. Om daar aan te denken zetten we nu een 
donkere beker op het kruis. 
 
Opdracht: Vertel elkaar eens wat je raakt in dit verhaal. 



Goede Vrijdag 

 
Lezen: De kruisiging en het sterven van Jezus (zie ook: Mattëus 27: 27-50) 
 
“Dan brengen de soldaten Jezus naar het paleis van Pilatus, de Romeinse 
stadhouder. Ze verkleden Jezus voor de grap als koning. Ze doen hem een rode 
mantel aan en zetten een kroon van doorntakken op zijn hoofd. Ze lachen hem 
uit. 
Pilatus zegt: “Kijk eens hoe hij er nu uitziet, die koning van jullie!”. De mensen 
roepen: “Hij moet gekruisigd worden”. Dan zegt Pilatus tegen zijn soldaten: 
“Kruisig hem maar”. De soldaten brengen Jezus weg. Ze gaan de stad uit naar de 
heuvel Golgota. Hij moet zelf zijn kruis dragen. Als ze er zijn, kruisigen ze Jezus. 
 
Maria, zijn moeder en Johannes, een van zijn leerlingen, staan erbij. Jezus zegt 
tegen Maria: “Johannes is voortaan uw zoon.” En tegen Johannes zegt hij: “Maria 
is voortaan je moeder”. 
 
Dan zegt Jezus: “Ik heb gedaan wat God van me vroeg”. Hij buigt zijn hoofd en 
sterft.” 
 
Symbool: een kruisje 
Omdat we vandaag gedenken dat Jezus voor ons stierf aan het kruis, zetten we 
een kruisje op het grote kruis. 
 
Vraag: Waarom stierf de Here Jezus? Voor wie stierf Hij? 
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Stille Zaterdag 

 
Lezen: Jezus in het graf (Lukas 23: 50-56) 
 
50-51 Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad 
Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst 
van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en 
de handelwijze van de raad. 52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam 
van Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in 
linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54 Het was 
de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55 De vrouwen die met 
Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te 
bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56 Daarna gingen 
ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de 
voorgeschreven rust in acht.   
 
Symbool: donkere doek 
Naar Joodse gebruiken wikkelde Josef het lichaam van Jezus in een nog 
ongebruikt stuk linnen. Hij legde het lichaam van Jezus in een nieuw graf. Alleen 
rijke mensen konden tijdens hun leven een nieuw graf kopen. Zo is in vervulling 
gegaan wat in Jesaja 53:9 staat:  

“Hij kreeg een graf bij misdadigers,  
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;  
toch had hij nooit enig onrecht begaan,  
nooit bedrieglijke taal gesproken.” 

Met een zware steen werd het graf tenslotte zorgvuldig afgesloten. De vrouwen, 
die verdrietig de begrafenis meemaakten, gingen terug naar Jeruzalem. De avond 
viel en de sabbat begon. Een dag van stilte was aangebroken. Een dag van rouw. 
Daarom leggen we vandaag een donkere doek op het kruis. 
 
Vraag: Waarom is dit niet het einde van het verhaal? 

 

 



Zondag:  Pasen 
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 
Lezen: De Opstanding uit de dood (Matteüs 28:1-10) 
 
1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon 
de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep 
naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem 
en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als 
dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet 
dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, 
zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga 
nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit 
moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is 
wat ik jullie te zeggen had.’  
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te 
gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze 
liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei 
Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan, daar zullen ze mij zien.’ 
 
Symbool: steen 
Omdat we nooit zullen vergeten dat de steen was weggerold, leggen we een 
steen op het kruis. Want: Jezus is opgestaan. Hij is opgestaan. Hij leeft, Hij leeft! 
 
Zing met elkaar het lied ‘Hij leeft’!  
Dit lied staat op de achterkant. 
 
 
 
 
 
 
 
  

GEZEGENDE 
PAASDAGEN! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording/Bronnen 
De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands 
Bijbelgenootschap 2004/2007.  
Het verhaal van Goede Vrijdag komt uit De KIJKbijbel, verhalen uit het oude en het nieuwe testament , 
Kees de Kort, 2010 18e druk. 
 
Het idee van de symbolen komt uit San Diego en is meegebracht door Tineke Lous.  
Stichting Kinderwerk Timotheüs en Stichting Vertel het Maar hebben dit idee bewerkt. Deze 
bewerkingen zijn de bron geweest voor dit boekje (PIT/Westerkerk/Protestantse gemeente te 
Kampen, februari 2020). 

Hij Leeft 
 

Maria kwam bij het graf 

En huilde om haar Heer 

De grote steen was weggerold 

En Jezus was er niet meer 

Maar een engel zei plotseling 

Weet je niet meer 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

De discipelen waren zo moe 

Ze treurden om de Heer 

Waar moesten ze nu nog naar toe 

Hun meester was er niet meer 

Maar Maria riep plotseling 

Hij heeft gedaan 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 
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