
De elementen van de paaszoektocht en het
paasverhaal horen samen. Het is het mooist
als je zelf de elementen van de paaszoektocht
bij elkaar zoekt zoals op de foto hiernaast,
maar als je ze niet kan vinden kan je ook het
knipblad afdrukken.
Steek de elementjes bijvoorbeeld in lege
paaseieren of doosjes. Bij elk element hoort
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
Liever een video bekijken met Rosa van het EJV? Dan kan je
via het EJV Kids YouTube-kanaal een video vinden met de titel
"EJV Kids Paasproject: Rosa vertelt het paasverhaal". Je kan
het filmpje ook tijdens je 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. 

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


