
Lieve Kinderwerkers en ouders van de EJV Kids,

Het is wat he, in coronatijden de kinderen toch meegeven wat Gods Woord ons
vertelt over Pasen! We hopen dat dit Paasproject jullie een HART onder de riem kan
steken en wat inspiratie kan geven om met de paasboodschap aan de slag te gaan.
Hoera, Jezus leeft - ja, dat KLOPT!

Dit pakket werd zo samengesteld dat je zelf kan uitkiezen wat voor jouw situatie het
beste past: zowel (grote) kindergroepen als gezinnen kunnen het gebruiken. 

Doe je een live samenkomst met de kinderen uit je kinderwerking? Super!! Doe dan
zeker een leuke paaszoektocht en vertel aan de hand van wat de kinderen vinden
het paasverhaal op hun eigen niveau! Of laat Rosa van het EJV Kidsteam het verhaal
vertellen door het filmpje op te zetten. Test daarna hun kennis van het paasverhaal
en speel de "Wie is het?"-paasquiz met vragen voor jong en oud. Kan jij alles vinden
zonder de tips op te zoeken? 

Ga je graag creatief aan de slag? Probeer dan het paaskruis te maken, of misschien
is een paastuintje wel wat voor jou? De opstandingskoekjes zijn dan weer ideaal om
met kinderen het verhaal op een verrassende, visuele manier tot leven te brengen.
Een rustige activiteit voor klein en groot? Die stak Noemi (9 jaar oud) in elkaar door
een prachtige paastekening uit te tekenen. 

Wil je wat visuele ondersteuning? Kijk dan op de website www.ejvdag.be/pasen
voor leuke fimpjes bij het paasverhaal, het paaskruis en het paastuintje. De kinderen
kennen de enthousiaste EJV'ers in beeld vast nog van de EJV Kidsweek :-)

Veel plezier en veel zegen,

HET EJV KIDSTEAM

Inhoud PaasprojectInhoud PaasprojectInhoud Paasproject
 Paaszoektocht met paasverhaal
 Paasquiz: Wie is het?!
 Maak je eigen paastuintje in 5 stappen
 Gods hart KLOPT voor jou: Maak je eigen paaskruis.
 Verrassende opstandingskoekjes
 Kleurplaat 
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De elementen van de paaszoektocht en het
paasverhaal horen samen. Het is het mooist
als je zelf alle elementen van de
paaszoektocht bij elkaar zoekt, maar als je ze
niet kan vinden kan je ook het knipblad
afdrukken en die elementjes uitknippen. 
Steek de elementjes bijvoorbeeld in lege
paaseieren of doosjes. Bij elk element hoort
ook een kort tekstje. Knip deze ook uit en stop
ze bij het elementje. 

Verstop vervolgens de paaseieren of doosjes en laat de kinderen zoeken! Je kiest
zelf hoe moeilijk de verstopplaatsen zijn. Alle 10 gevonden? Kijk dan of ze zelf alles
in de juiste volgorde kunnen plaatsen.

Aan de hand van de elementjes lees je vervolgens het bijbehorende paasverhaal
voor. Je kan een kind de tekst van het elementje laten voorlezen, en zelf de rest
van het verhaal vertellen. 

Het paasverhaal met paaszoektochtHet paasverhaal met paaszoektochtHet paasverhaal met paaszoektocht

Hoe�werkt�het?

Video�met�het�verhaal
Waren jouw kinderen helemaal zot van Rosa tijdens de EJV
Kidsweek?! Dan is het ook een leuke optie om het paasverhaal
op de website www.ejvdag.be/pasen te zoeken en het filmpje
af te spelen. Je kan het filmpje ook tijdens je (online)
kerkdienst gebruiken om zo het paasverhaal op een leuke
manier te vertellen voor klein én groot!

Variatip
Een variant op de zoektocht is om eerst het paasverhaal te
vertellen en pas daarna aan te kondigen dat er overal
voorwerpen verstopt zijn. Laat de kinderen daarna zoeken

en alle voorwerpen in de juiste volgorde leggen. Kunnen ze nu aan de hand van de
voorwerpen het verhaal navertellen? Fantastisch! 



Het paasverhaalHet paasverhaalHet paasverhaal   

Zoals de meesten van jullie vast wel weten, houdt God erg veel van jou! Zijn hart klopt voor de
mensen, groot en klein, dichtbij en ver weg. Dat was zo in de tijd van de Bijbel en zo is het
vandaag nog steeds.  
In de Bijbel lezen we hoe Jezus de liefde van God aan de mensen liet zien! Hij hielp bijvoorbeeld
mensen, genas mensen die ziek waren, gaf mensen met honger te eten en... Ja, zo kan ik nog
wel even doorgaan. Ons verhaal begint bij Jezus en zijn vrienden die op weg waren naar
Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren.

God�hield�zoveel�van�deze�wereld�dat�Hij�zijn�enige�Zoon�heeft�gegeven�om�te
sterven�voor�onze�zonden.�

1.

of een ander takje 

2.�De�mensen�wuifden�met�palmtakken�en�juichten.
Jezus kwam op een ezel de stad Jeruzalem binnen en de mensen legden palmtakken en kleren
op de grond, het werd een tapijt, een loper voor de koning. Er kwamen meer en meer mensen en
ze wuifden met palmtakken en riepen: Hosanna Hosanna voor Koning Jezus! Gezegend is Hij die
komt in de naam van de Heer!

3.�Jezus�viert�het�Laatste�Avondmaal�met�zijn�vrienden.
Jezus kwam op een ezel de stad Jeruzalem binnen en de mensen legden palmtakken en
kleren op de grond, het werd een tapijt, een loper voor de koning. Er kwamen meer en meer
mensen en ze wuifden met palmtakken en riepen: Hosanna Hosanna voor Koning Jezus!
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!of een crackertje

4.�Judas�verraadt�Jezus�voor�30�zilverstukken.
Toen Jezus de Pesachmaaltijd met zijn vrienden ging eten, vertelde Hij hen dat het de laatste
keer was dat ze met z’n allen samen zouden eten want dat er iemand van hen Hem zou
verraden, ja zelfs dat de soldaten zouden komen... De vrienden van Jezus waren een beetje in de
war, ze begrepen er niets van. Wacht, dat klopt toch niet? 
Maar... er was er één die precies wist wat Jezus bedoelde. Weten jullie wie dat was? Klopt! Het
was Judas!

of een centje

5.�Judas�geeft�Jezus�een�kus.
In Israël in de tijd van de Bijbel was het gebruikelijk dat ook mannen elkaar begroeten met een kus
op de wang. Omdat de soldaten niet zouden weten wie van de groep mannen nu Jezus was, had
Judas een geheim teken afgesproken. Weten jullie wat hij deed? Hij zei tegen de soldaten:
“Degene die ik kus, dat is Jezus. Hem moeten jullie gevangen nemen.” En zo gebeurde het. Toen
Judas met de soldaten naar Gethsemané toekwam waar Jezus en de 11 discipelen waren,
begroette hij Jezus met een kus. Toen namen de soldaten Jezus gevangen. Jezus werd
verschillende keren ondervraagd, van de hogepriester Kajafas tot de Romeinse stadhouder Pilatus.
Maar Pilatus kon niets vinden dat Jezus fout had gedaan.

of een lipstickkus
op een papiertje 

6.�Jezus�krijgt�een�doornenkroon.�
Dat klopt ook, Jezus had ook helemaal niets verkeerd gedaan, maar tussen het volk, waren er
boze en gemene mensen die Jezus wilde straffen omdat Hij had gezegd dat Hij de Zoon van God
is. Elk jaar met het Pesachfeest, werd er 1 gevangene vrijgelaten. Pilatus besloot het volk te laten
kiezen wie er bevrijd moest worden: Barabbas die al veel slechte dingen had gedaan of Jezus die
niets fout had gedaan. De gemene mensen moedigden iedereen aan om juist NIET de naam van
Jezus te roepen. En tot grote verbazing van Pilatus, klonk de roep om Barabbas te bevrijden luider
en luider.. Jezus werd geboeid en naar de gevangenis geleid. De soldaten maakten een kroon van
doornen en zetten die op Jezus hoofd. “Deze kroon is voor de koning van de Joden”, spotten ze. of tandenstoker



of een spijker of
nagel 

7.�Jezus�wordt�aan�een�kruis�genageld.
Wat verdrietig... En het ergste komt zelfs nog. Toen moest Jezus met een houten kruis op zijn rug
naar de heuvel Golgotha, de plek waar misdadigers worden gebracht om te sterven. De vrienden
van Jezus waren zo vreselijk verdrietig en wisten niet wat ze moesten doen. Ook de moeder van
Jezus weende en weende. Jezus werd met spijkers aan het kruis genageld, tussen 2 dieven in.
Hij had vreselijk veel pijn en dorst.

8.�Ze�gaven�Jezus�zure�wijn�te�drinken�met�een�spons.
Jezus hing aan het kruis en moet zeker vreselijk veel pijn hebben gehad. Jezus zei dat
Johannes voor zijn moeder Maria moest zorgen. Zij en alle andere vrienden van Jezus waren
bang en verdrietig. Toen zei Jezus dat hij dorst had. De soldaten doopten een spons in zure
wijn, en brachten het met een stok naar Jezus lippen. Toen Hij daarvan gedronken had, zei hij:
“Het is volbracht”. Hij boog Zijn hoofd en stierf midden op de dag.

of een stuk spons

10.�De�steen�is�weg.
Vroeg in de ochtend gingen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf en ze zagen dat
de grote steen was weggerold. Wat een schrik! Zouden dat de soldaten geweest zijn, dachten ze,
of…! Toen zagen ze plots een engel bij het graf en die zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie
Jezus zoeken maar Hij is hier niet! Weet je niet meer dat Hij gezegd heeft dat Hij weer zou
opgewekt worden? Ga het maar vertellen aan de discipelen!” 
 Maria en Maria liepen snel terug naar de vrienden van Jezus en vertelden het iedereen die het
maar wilde horen.

of een stuk stof 
of verband

9.�Ze�wikkelden�Jezus�in�doeken�en�hebben�Hem�begraven.
Een paar vrienden van Jezus vroegen aan Pilatus om het lichaam te verzorgen en te begraven.
Het was Joods gebruik om het lichaam te kruiden en te zalven en dan in stroken linnen te
wikkelen. Ze waren zo verdrietig, dat hun vriend en leraar Jezus nu gestorven was. Dichtbij de
plek waar Jezus was gekruisigd, was een tuin met een nieuw graf waar nooit iemand in had
gelegen. Daar legden ze Jezus en rolden een grote steen voor het graf.of een steen

En dat is de échte betekenis van Pasen. Wat een fantastisch nieuws: Jezus leeft, Hij is opgestaan!



Knipblad bij de paaszoektochtKnipblad bij de paaszoektochtKnipblad bij de paaszoektocht
en het paasverhaalen het paasverhaalen het paasverhaal

God hield zoveel van deze wereld  dat Hij zijn
enige Zoon heeft gegeven om te sterven voor
onze zonden. 

De mensen wuifden met palmtakken 
en juichten.

De steen is weg.Ze wikkelden Jezus in doeken en hebben hem
begraven.

Ze gaven Jezus zure wijn te drinken met een
spons.

Jezus wordt aan een kruis genageld.

Judas geeft Jezus een kus. Jezus krijgt een doornenkroon.

Jezus viert het Laatste Avondmaal met zijn
vrienden.

Judas verraadt Jezus voor 30 zilverstukken.



Print de quiz uit en knip alle kaartjes los.

Leg alle kaartjes in stapeltjes per kleur. 

Draai om beurt een kaartje om. Wie het snelst het antwoord weet, krijgt een punt!
Gebruik indien nodig de tip. KLOPT het antwoord? Roep dan heel hard: KLOPT! Als je
tenminste zélf het antwoord weet ;-)

Speel je de quiz met kinderen van verschillende leeftijden? Gebruik dan GROEN voor
de jongste kinderen, GRIJS voor de wat ouderen, en BLAUW voor de oudsten. Speel je
de quiz met kinderen die het verhaal allemaal goed kennen? Tel dan 1 punt voor de
GROENE kaartjes, 2 punten voor de GRIJZE en 3 punten voor de BLAUWE kaartjes.
Helemaal moeilijk maken? Doe de quiz zonder de tips te gebruiken!

Ik sneed het oor af van de slaaf van de hogepriester.
Tip: Johannes 18:10

Ik ging naar het graf en zag dat de grote steen weggerold was.
Tip: Johannes 20:1

De WIE IS HET paasquiz!De WIE IS HET paasquiz!De WIE IS HET paasquiz!
Zo�werkt�het:

Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg Hij of ik voor Zijn moeder wilde
zorgen. Tip: Johannes 19:26

Ik legde Jezus in mijn eigen graf. 
Tip: Markus 15:43-44

Ik was de hogepriester die Jezus wou doden.
Tip: Johannes 11:49

Ik zalfde Jezus' voeten met erg dure olie.
Tip: Johannes 12:1-8

Ze brachten Jezus bij mij om Hem te veroordelen, maar ik zag 
geen fout in Hem. Tip: Johannes 19:4



Ik verraadde Jezus voor 30 zilverstukken
Tip: Mattheus 26:14-15

Jezus zat op mijn rug toen Hij Jeruzalem binnenging
Tip: Mattheus 21:7

Ik ontkende 3x dat ik een vriend van Jezus was en toen kraaide 
de haan. Tip: Johannes 18:15-27

De mensen wilden dat ik vrijgelaten werd - en niet Jezus.
Tip: Mattheus 27:17

Ik werd naast Jezus gekruisigd.
Tip: Mattheus 27:38

Aan het graf vertelde ik de vrouwen dat ze niet bang moesten zijn, 
want Jezus leeft! Tip: Mattheus 28:5-6

In mijn Bijbelboek lees je de profetie dat de Messias in 
Bethlehem geboren zou worden. Tip: 33e bijbelboek

Een discipel sneed mijn oor af met een zwaard
Tip: Johannes 18:10

Samen met Jozef begroef ik Jezus.
Tip: Johannes 19:39

Ik zag Jezus op de weg naar Emmaüs.
Tip: Lucas 24:18

Ik droeg het kruis voor Jezus.
Tip: Lucas 23:26



Voor het lege graf leg je mos en
steentjes, maak er zelf een mooie tuin
van!
Voeg extra takjes, bloemetjes, blaadjes
toe om het jouw eigen tuin te maken.

Basis: een dienblad, een schaal
of iets anders om je tuin in te
maken. De vorm maakt niet uit.

Kleine steentjes
6 takjes om de 3 kruisen
mee te maken
Touw of wol 
Extra: versiering die jij leuk
vindt

Plaats de basispot of schaal voor je
op tafel en leg in het midden het lege
potje of kommetje. Bedek het "graf"
met potgrond of aarde. Maak de
potgrond goed nat, zo ligt blijft alles
stevig liggen.

Strooi wat graszaad over de aarde
en duw dit aan. Leg er nog een
laagje potgrond over. Vergeet niet
om je tuin elke dag water te geven!
Geen zin om te wachten? Dan kan je
het graf ook bedekken met mos.

Leg voor de opening van het graf de grote steen. Op
paasochtend kan je de steen aan de kant schuiven...

Leg 1 lang takje en 1 korter takje op
elkaar als een kruis. Bind ze samen
met touw of wol. Maak zo drie 
kruisen en plaats ze achter het lege
graf. 

Pasen een plekje geven in je eigen huis, dat
doe je met dit mooie werkje. Elke paastuin
ziet er weer anders uit, je maakt het net zo
uitgebreid als je wil door leuke extra
decoratie toe te voegen.

Maak je eigen paastuinMaak je eigen paastuinMaak je eigen paastuin
in 5 stappenin 5 stappenin 5 stappen!!!

Wat�heb�je�nodig?

Stap�1

Stap�2

Stap�3

Stap�4 Stap�5

Jezus�leeft!�
Hij�is�opgestaan!

Potgrond of aarde uit de tuin
Graszaadjes of wat mos
Voor het graf: Een klein
plantpotje of een kommetje
1 grote steen voor de ingang
van het graf



Een houten plank van +/- 20x30cm

12 nagels + 1 hamer

Een bol wol in je lievelingskleur

Het werkblad bij deze knutsel

Print het blad uit en knip de banner er af. Knip het
kruis niet uit! Leg het kruis op je houten plank.

KLOP in elke rode bol een nagel. Zorg dat de
nagel stevig vast zit.

Maak je wol vast aan 1 nagel met een klein
knoopje. Draai daarna je wol telkens rond een
andere nagel. Zorg er voor dat je vanuit de
buitenste nagels enkel het patroon van een kruis
aanhoudt!

Knip de banner uit en kleur de letters mooi in.
Kleef de banner op het houten plankje of KLOP 
hem vast met je hamer en 2 extra nagels.

Geef je houten plankje een mooie plek in je 
kamer of doe hem cadeau aan iemand waar 
jouw hart voor KLOPT!

God's hart KLOPT voor jou!God's hart KLOPT voor jou!God's hart KLOPT voor jou!            
                                                                     KKKLOP jij mee?LOP jij mee?LOP jij mee?

Dit�heb�je�nodig

Moeilijkheidsgraad: een beetje moeilijk, misschien
heb je hulp van een volwassene nodig.



God's hart              voor jou



Marshmellows (liefst wit) staan voor het lichaam van Jezus.

Croissantdeeg staat voor de doeken waar Jezus in werd gewikkeld (kan je vinden bij het
gekoelde deeg in de supermarkt).
75g suiker + 1 eetlepel kaneel staan voor de kruiden waarmee Jezus' lichaam werd
ingewreven.
50g gesmolten boter staat voor de balsem waarmee Jezus' lichaam werd gebalsemd.

Een oven voorverwarmd op 180° staat voor het graf waarin Jezus' lichaam gelegd werd.

Verder ook handig: Een cupcakebakvorm en cupcakevormpjes. Die zorgen dat de oven
proper blijft.

VerrassendeVerrassendeVerrassende   
opstandingskoekjesopstandingskoekjesopstandingskoekjes
Deze koekjes moet je echt samen bakken! Tijdens
het samenvoegen van alle ingrediënten zie je wat
de vrienden van Jezus zagen toen ze Zijn lichaam
begroeven en... enkele dagen later niet meer
terugvonden! Enkel de doeken bleven over, net als
bij deze heerlijke koekjes.

Dit�heb�je�nodig:

 1.   Neem een marshmellow en doop hem onder in de boter. Draai de marshmellow daarna
       in de suiker-kaneel mengeling.
      Jezus' lichaam werd volgens het Joodse gebruik ingewreven met balsem en kruiden
      voordat het in het graf gelegd werd.
2.   Omwikkel de marshmellow zorgvuldig met 1 stuk van het croissantdeeg. Zorg dat alle
      randjes goed aangedrukt worden.
      Jezus' lichaam werd vervolgens in doeken gewikkeld.
3.   Doop de omhulde marshmellow vervolgens nog eens in de boter en daarna in de
      suiker-kaneel mengeling.
4.   Leg de omhulde marshmellow in een cupcakevormpje in je bakvorm en herhaal tot al
      je croissantdeeg op is.
5.   Plaats je marshmellows in de voorverwarmde oven en laat bakken voor 15 minuten.

Jezus werd in het graf gelegd... Maar 3 dagen later stond Hij op uit de dood! En jij, wat ontdek jij
als je je marshmellows uit de oven haalt en de "doeken" open doet?
Juist, enkel de "doeken" blijven over! Jezus stond op uit het graf, Hij leeft!

Zo�maak�je�het,�en�vertel�je�het�verhaal:



Hoera!
Jezus leeft!


