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Beste allemaal,
Het is een rare tijd, waarin alles
anders gaat dan normaal. Niet naar school, huiswerk
maken thuis, niet meer naar voetbal of zwemles of iets
anders. Papa en mama die nu misschien ook wel heel
veel thuis zijn.
 

v an  de  k inde rnev end i en s t
18

Wat ook heel raar is dat we niet meer
naar de kerk gaan. Misschien vind je dat niet zo heel
erg. Maar raar is het wel.Want juist nu, in de lente,
vieren we in de kerk Pasen.

We waren al begonnen met het aftellen van veertig dagen. In de
kerk stond een mooie boom met allemaal vlammen erin. En
hele lange wortels aan de stam. Misschien kun je je dat nog
herinneren. Die boom hoorde bij het verhaal van Mozes, die in
de woestijn was en daar een boom in brand zag staan. En het
was net alsof vanuit het vuur de stem van God tegen hem
sprak. Je kunt dat verhaal nalezen in Exodus 3.

Maar goed, geen kerkdienst, geen
kindernevendienst en geen boom met vlammen. En tóch is
het binnenkort Pasen. Dat begint al op Palmpasen. Zondag 5
april. 
 

Normaal gesproken maken we op Palmpasen
van die mooie Paasstokken.En dan komen we op zondag in
optocht met die Paasstokken de kerk in. Maar dat kan dit jaar
niet, jammer genoeg. Althans niet op díe manier. We kunnen
het misschien wel anders doen. Een optocht organiseren die
niet écht is, maar die van foto’s of filmpjes is gemaakt. En die
foto’s en filmpjes  zetten we dan bijvoorbeeld op de website.
Als dat mag van jou en van jouw ouders.

Wat is de bedoeling? We willen jullie vragen om thuis een Palmpasenstok te maken. Verderop kun je lezen wat
je daarvoor nodig hebt. En ook waarom. Als de Paasstok klaar is maak je een selfie van jou met die Paasstok of
je vraagt of iemand jou wil filmen terwijl een rondje loopt met de Paasstok in je handen. 
 
De foto/het filmpje mag je voor 1 april opsturen naar Bertwin: Bertwinb@hotmail.com 
Hij probeert er dan een mooi geheel  van te maken. Het resultaat kun je gaan bekijken op de website:
www.vredenoord-assen.nl 
 
Doe je mee? Leuk!!!
 
Groeten van het kindernevendienst-team



1Mozes  zorgde voor de schapen en  geiten  van zijn schoonvader Jetro, de  
priester  van Midjan. Op een dag ging hij met de
dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg  Horeb. De  Horeb  was een  
heilige  berg. 2Daar kwam de  engel  van de Heer naar hem toe, als een vuur in
een doornstruik.  Mozes  zag dat de struik in brand stond, maar de struik
verbrandde niet. 
3Mozes  dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal
eens gaan kijken.
4Toen de Heer zag dat  Mozes  dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’
‘Ja, ik luister,’ antwoordde  Mozes. 5De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je
schoenen uit. Want je staat op  heilige  grond. 6Ik ben de God van je vader, ik
ben de God van  Abraham,  Isaak  en  Jakob.’ Toen hield  Mozes  zijn handen voor
zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Exodus 3
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Het was druk op de wegen. Drommen
  mensen trokken naar Jeruzalem, om daar het
Pascha te vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en
zijn vrienden waren op weg. Er hadden zich veel 
 pelgrims bij Jezus aangesloten, en het was een grote
groep, die daar naar  Jeruzalem liep. 
      Toen ze bijna in de stad waren
 bleef Jezus staan. Hij zei tegen twee van zijn
vrienden: "Ga naar dat dorpje daar, en je zult er een
ezelsveulen vinden. Maak hem los en breng
 hem naar mij. En als ze er wat van zeggen, zeg dan
dat de Heer het veulen nodig heeft, en dat hij het
straks zal terugsturen." 
      De twee vrienden gingen er naar toe
 en vonden inderdaad het veulen. En terwijl ze
ermee naar Jezus liepen, begrepen ze ineens wat die
wonderlijke woorden betekenden, die zij uit hun
bijbel kenden: "Juich, dochter van Sion! Kijk, uw
Koning komt naar u toe! Kalm is hij, en vriendelijk. En
hij rijdt op een ezel, op een  veulen." Het was
eeuwen geleden, dat de profeet Zacharias dat had
opgeschreven, maar nu begrepen ze het. Die
'dochter van Sion', dat waren zij, de pelgrims. En alle
mensen van Jeruzalem. Misschien wel van de hele
wereld.
Een paar mensen legden hun jas op de rug van het
ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten alsof hij een
koning was. En de anderen legden hun jassen op de
weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde te
lopen. Er waren jassen genoeg voor de hele weg
naar Jeruzalem. En hoewel het ezeltje nog nooit
iemand gedragen had, droeg
het Jezus met gemak!
Terwijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er
steeds meer mensen om hem toe te juichen. De
hele stad liep uit, arm en rijk, groot en klein. Ze
trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden 
 ermee, terwijl ze alsmaar riepen "Hosanna!". Dat
betekent: Red ons! Want ze wisten dat Jezus was
gekomen om de wereld te verlossen van het kwaad.
En ze noemden Jezus "Zoon van David". Want lang
geleden had David het Joodse volk verlost van zijn
vijanden.

Jezus' intocht in Jeruzalem

      Maar de hogepriesters van de stad
liepen niet te juichen. Ze vonden dat zij zelf veel
beter wisten hoe de wereld gered zou worden.
De mensen moesten ordelijk leven en de regels
opvolgen die in de Wet stonden. En ze waren
bang voor  moeilijkheden, als al die mensen zo op
Jezus vertrouwden. Dus hielden ze Jezus aan en
zeiden:
      "Meester, zeg tegen uw mensen dat ze dit niet
mogen doen!"  
Maar Jezus wist dat het gejuich niet te stoppen
was. Hij zei: "Als zij zwijgen, dan zullen de stenen
roepen." 
      Zo reed Jezus naar de tempel. Daar wilde hij
God zoeken en met hem bidden. Maar het was
helemaal geen plaats meer om te bidden.
Volgens de regels van de hogepriesters moest je
eerst van alles kopen wat je nodig had voor de
dienst in de tempel. Er werd druk gewisseld,
verkocht en gehandeld. Het leek meer op een
markt dan op een kerk. Jezus werd ontzettend
boos en joeg alle kooplui de tempel uit.  
      De mensen die hem buiten hadden
 toegejuicht, brachten lammen en blinden naar
hem toe. Jezus praatte met hen, hij bracht de
lammen op de been en hij liet de blinden zien. En
ondertussen bleven de kinderen maar roepen
"Hosanna, Zoon van David!". De hogepriesters
vonden dat dat niet kon in de tempel. Ze
 zeiden tegen Jezus: "Hoort u wel wat die daar
roepen?" 
Jezus  zei: "Zeker hoor ik dat. Maar u weet toch
wat er in de psalmen staat?" De hogepriesters
zeiden niks meer. Ze wisten best dat er staat, dat
God naar de kleinste kinderen luistert. 
      Jezus verliet de tempel en ging de stad uit. Hij
wilde naar een rustige plek. In de stilte zou hij
God vast veel beter kunnen vinden.

Willibrord Huisman, 1994
naar Mattheüs 21 en Lucas 19
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Maak een
palmpaasstok 

He lène  van  Noord

S T A P - V O O R - S T A P

twee houten stokken, de ene langer

dan de andere om een kruis mee te

maken

wat touw om de stokken tot een kruis

te maken

crèpepapier om de stok te versieren

wat plakband om het crèpepapier

mee te bevestigen

doorzichtig stevig plastic draad en

een naald

een broodhaantje (het recept om

zelf te bakken staat iets verderop)

30 rozijnen en 12 noten of pinda’s 

1 sinaasappel

1 of meerdere eieren

Wat heb je nodig?
 

 

Hoe maak je je palmpaasstok?

 
 Bind de korte stok horizontaal vast op de lange stok

(je kunt ook een gat boren door de lange stok om ze

op die manier te bevestigen). Laat aan de bovenkant

wat ruimte over zodat het een kruis wordt (en je het

broodhaantje er later bovenop kan zetten). Versier

het kruis met crêpepapier (top: beplak het onderste

stuk van de lange stok met plakband om vieze handen

te voorkomen). Versier daarna de stok met een

rozijnen en/of pinda ketting, gekleurde eieren, een

sinaasappel, en wat je zelf nog maar kan bedenken.

|   0 6
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500 gram tarwebloem

10 gram bakkerszout

7 gram instant-gist (1 zakje)

2 el zachte boter

1 el basterdsuiker

1 ei (klein)

300 ml lauwwarm water

beetje melk of zachte boter om het deeg

mee te bestrijken

rozijntjes voor de oogjes (optioneel)

een scherp mesje en een (saté)prikker

bakpapier

weegschaal om de stukjes deeg even groot te maken

(optioneel)

 

 

 

 

Meel, zout en gist goed door elkaar roeren. Dan het water en het

ei er goed doorheen mengen. Ca. 5 min kneden, dan de boter en

de basterdsuiker toevoegen en nog 5 min. goed kneden totdat er

een soepel en elastisch deeg is ontstaan. Het deeg blijft iets

plakken, denk aan een post-it briefje, moet iets lauwwarm en

soepel aanvoelen. Je kunt het even testen met een klein stukje

deeg.. Zachtjes uit elkaar trekken, zodat er een dun vliesje

ontstaat, denk aan kauwgom. Als het niet snel scheurt, kun je van

al het deeg een bal vormen en in een licht ingevette kom doen.

Dek deze af met het douchemutsje (of plastic zak) en laat het op

kamertemperatuur 1 uur rijzen (1ste rijs). Het deeg moet in omvang

verdubbelen.

Deeg uit de kom  halen, zachtjes en goed doorkneden, zodat de

luchtbelletjes zich door het deeg verspreiden. Het

deeg in ca. 3 á 4 (of 8) porties verdelen. Maak voorzichtig een

soort van bolletjes van de stukjes deeg en laat deze ca. 10 minuten

onder theedoek of plasticfolie rusten.

Rol de bolletjes, een voor een uit tot dikke deegslierten van ca 15

cm, het middelste deel mag iets dikker zijn dan de

uiteinden, vouw de strengen in een U vorm en leg ze op een met

bakpapier beklede bakplaat. Laat wel wat ruimte tussen de

broodjes, want ze worden nog groter.

Maak met een (saté)prikker een oogje dwars door het deeg heen,

mag een beetje groot lijken, deeg gaat nog uitzetten

en anders zou het oogje na het bakken niet meer zichtbaar zijn. Je

kunt eventueel een rozijntje als oogje gebruiken, maar ze

verbranden nogal snel, dus ik heb ze weggelaten. Snij het deeg in

met een scherp mesje (of met een

schaar), zoals op de tekening, vouw het deeg voorzichtig in model,

zodat er een haantje ontstaat. Bestrijk de broodjes met een beetje

melk of gesmolten boter.

Dek haantjes af met een plastic zak en laat ze nog ca. 50 min

rijzen op kamertemperatuur (2de rijs).

Ondertussen de oven voorverwarmen op 160 graden.

Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de broodjes

in ca. 20 min. goudbruin. Laten ze afkoelen op een

rooster! Je kunt ze natuurlijk al eerder maken en invriezen. Haal ze

een paar uur voor dat je ze gaat eten uit de koeling.

Broodhaantjes

Ingrediënten

Bereidingswijze
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Symbolen

 

H E T  K R U I S

Het is een kruis, om eraan te herinneren

dat Jezus aan het kruis is gestorven.

B R O O D

Op de stok zit een broodhaantje. Het

brood herinnert aan het laatste avondmaal 

van Jezus, waar hij het brood brak en

deelde met zijn discipelen.

D E  H A A N

De haan herinnert aan de voorspelling

die Jezus aan Petrus doet tijdens dat

laatste avondmaal, dat voordat de haan 

de volgende ochtend driemaal zal kraaien, 

Petrus Jezus zal verloochenen. Als Jezus

gearresteerd wordt door de Romeinse

soldaten, volgt Petrus hem. Maar als

omstanders hem vragen of hij soms bij die

Jezus hoort, dan zegt hij dat hem Jezus niet

kent. En na de derde keer kraait er een haan,

in het verhaal.

 

Wat betekenen al die dingen?

Op Palmzondag lezen we in de kerk altijd het verhaal over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt
en begroet wordt alsof hij een koning is. Mensen zwaaien met palmtakken. 

Wil je dat verhaal nalezen? Kijk dan op pagina 5
 

3 0  Z I L V E R S T U K K E N

Bij het verhaal over de dood van Jezus

hoort ook het verhaal van Judas, die Jezus

verraadt voor ‘dertig zilveren

muntstukken’. Daarom hangen we een slinger

van 30 rozijnen of andere gedroogde

vruchtjes aan Paasstok.

1 2  A P O S T E L E N

Hoewel heel veel mensen

Jezus volgden, had hij 12 leerlingen die het

dichtste bij hem stonden. Dat

waren de twaalf apostelen. Daarom hangt er

ook een slinger van 12 noten aan de

Paasstok. Een verwijzing naar de 12 apostelen.

E I E R E N

Vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het

komende paasfeest. Eieren staan

voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is

eigenlijk ook een verhaal van

nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo

vertelt de Bijbel, staat Jezus op

uit de dood. We vieren met Pasen dat het

leven opnieuw begint.

|   0 8



Symbolen

 

S I N A A S A P P E L

Deze een beetje zure vrucht verwijst naar

Jezus’ verhaal. Vlak voordat

Jezus sterft aan het kruis zegt hij dat hij dorst

heeft. Iemand geeft hem dan zure wijn te

drinken. Vroeger was dat een middel om de

pijn een beetje te stillen. De zure smaak van

sinaasappel herinnert aan de zure wijn in het

verhaal. Maar die sinaasappel heeft nóg een

betekenis. Als de zon ’s ochtends vroeg

opkomt dan ziet hij er vaak oranje uit. De

sinaasappel wijst dus ook naar de vroege

morgen waarop vrouwen naar het graf van

Jezus gingen en daar ontdekten dat hij niet in

het graf lag.

B U X U S

Omdat bij ons geen palmbomen groeien, is de

– eveneens altijd groen blijvende – buxus of

conifeer daarvoor in de plaats gekomen. De

buxustakjes staan dus symbool voor de

palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag

op weg naar de stad Jeruzalem werd

bejubeld. 

Als je veel takjes hebt, of als ze een beetje

lang zijn, kun je er ook een krans van maken.

De cirkel van die krans is teken van eeuwig

leven. Want een cirkel houdt immers nooit op.

 

Wat betekenen al die dingen?

Op Palmzondag lezen we in de kerk altijd het verhaal over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt
en begroet wordt alsof hij een koning is. Mensen zwaaien met palmtakken. 

Wil je dat verhaal nalezen? Kijk dan op pagina 5
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LIEDJES
Want wat is een optocht zonder muziek?

palm palm Pasen    |    https ://youtu .be/KN_2MpOwaaU

Palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
kri jgen wi j  een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
dr ie ei  is een paasei

Hosanna (Elly  &  Rikkert)   |   https ://youtu .be/aMpkxB75-nU

Hosanna in de hoogste hemelen
Gezegend Hi j  die komt in de naam van de Heer
Hosanna, Hosanna
Glorie voor Davids Zoon
Hosanna in de hoogste hemelen
Gezegend Hi j  die komt in de naam van de Heer
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LIEDJES
Want wat is een optocht zonder muziek?

Hosanna hosanna (we maken een rij)   |   https ://youtu .be/a1N_Kz4CmFM

Hosanna, hosanna, we maken en r i j .  
Hosanna, hosanna, want de koning komt
voorbi j!
 
Refrein: 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam,
Die komt in de naam van de Heer! 
Hosanna, hosanna, Hi j  r i jdt door het land. 
Hosanna, hosanna, neem een palmtak in je
hand!
 
Refrein: 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam,
Die komt in de naam van de Heer
Hosanna, hosanna, de vi jand opzi j!  
Hosanna, hosanna, en dan eindel i jk weer
vr i j!  
 
 

Refrein 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam,
Die komt in de naam van de Heer!
 
Hosanna, hosanna, maar z ie je het niet? 
Hosanna, hosanna, onze Koning heeft
verdriet .  
 
Refrein
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend is Hi j ,  die komt in de naam,
Die komt in de naam van de Heer!
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Vrolijk

Pasen!

April 2020 Vrede-Noord Assen


