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Lieve kinderen,
Dit pakketje is voor jullie. Elke dag 
mag je iets kleuren, bekijken, doen, 
knutselen, of proeven. 

En dat is natuurlijk niet zomaar. Hebben 
jullie wel eens gehoord van de Stille 
Week? Dat betekent echt niet dat je 
de hele week niet mag praten hoor! 
Nee, dat betekent dat je een week 
voor Pasen extra goed nadenkt over 
hoeveel de Here Jezus van je houdt. 

Want, dat Hij voor jou dood wil gaan, 
dat betekent dat Hij jou wel heel erg 
lief vindt. Denk je niet? Maar jullie 
weten ook; Hij is niet dood gebleven, 
of wel? Nee toch! Met Pasen 
denken we eraan dat Hij ook weer is 
opgestaan! Wat een wonder! Hij kan 
echt alles! 

En weten jullie wat nu het mooie is? 
En dat klinkt misschien wel een beetje 
gek, maar… Jij mag ook opstaan, 
samen met de Here Jezus! Natuurlijk, 
jij bent niet dood gegaan en ook niet 
begraven. Maar toch mag jij opstaan. 
Elke morgen als je wakker wordt, maar 
ook als je bijvoorbeeld gepraat hebt 
met de Here God tijdens het bidden. 
Maar ook, als je net iets gedaan hebt 
wat niet helemaal is zoals het goed is. 
Dan mag jij opstaan! En dat betekent 
dan dat je opnieuw begint. Opnieuw 
beginnen, samen met de Here Jezus. 

Als je een nieuwe dag begint met 
Hem, als je na het bidden je hand 
legt in die van Hem en dat als je iets 
niet goed hebt gedaan je Hem mag 
geloven als Hij zegt; Ik hou van jou. 
Dus: een nieuw leven, samen met de 
Here Jezus! Dat lijkt wel gaaf hè! En ook 
anders dan anders. Want leven met de 
Here Jezus is best een beetje bijzonder. 
Dat noem je ook wel: ‘out of the box’. 
Dat is Engels en dat betekent: buiten 
de doos. Gek hè! Maar wat het echt 
betekent is, dat je anders dan anders 
denkt. Dat je dus bijvoorbeeld, bij alles 
wat je zegt, denkt of doet aan de Here 
Jezus denkt!

En dit ‘out of the box’ is het thema van 
de Stille Week en van Pasen. Vraag 
maar eens aan papa en mama, of zij 
je iets kunnen vertellen over dit thema 
en hoe zij zijn opgestaan…
Heel veel plezier deze week en vooral 
veel opstaan, opnieuw beginnen en 
‘out of the box’ denken!

Liefs,
de Paascommissie
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Voor de kinderen

Maandag
Opnieuw beginnen… Dat kun je mooi 
zien als je iets schoonmaakt wat heel 
vies is.

Probeer vandaag iets te zoeken 
in, of rondom huis wat nodig 
schoongemaakt moet worden. 
Bijvoorbeeld de auto, de ramen, je 
laarzen, speelgoed… Kijk eens goed 
als je klaar bent hoe mooi iets is als het 
weer schoon is.

Nodig: iets wat vies is – emmer met sop 
– spons of doekje

Dinsdag
Maak dit mooie knutselwerk. Kijk maar 
eens goed naar de plaatjes en bedenk 
welk verhaal er bij hoort.

Nodig: print van het kruis – schaar – 
stiften en kleurpotloden

             

Knip op de doorgetrokken lijn, vouw op 
de stippellijn.

Woensdag
Op het eerste gezicht lijkt het 
onmogelijk om door een visitekaartje 
heen te stappen, maar als je eenmaal 
het filmpje hebt gezien en het geheim 
hebt geleerd, wordt het onmogelijke 
ineens mogelijk. Net zoals het 
onmogelijk leek dat Jezus weer op zou 
staan; Hij deed het toch!

Probeer maar eens zelf zo’n kaartje te 
knippen. 

Nodig: 
correspondentiekaart/
papier - schaar
https://www.youtube.com/
watch?v=eTCoGj9dhTE

Donderdag
Vandaag mag je brooddeeg maken. 

Als je het recept gemaakt hebt, 
proef dan eens een beetje. Dan zul je 
merken hoe zout dit brood is. Er staat in 
de Bijbel dat jij ook zout mag zijn. Niet 
om te eten natuurlijk. Maar er wordt 
mee bedoeld dat jij aan alle mensen 
mag laten merken dat je bij de Here 
Jezus hoort. Net zoals zout de smaak 
van eten verandert, zo mag jij andere 
mensen veranderen. En dat kan, 
omdat Jezus voor jou gestorven en 
opgestaan is. Hij wil en kan jou hierbij 
helpen!  
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Voor de kinderen

Maak van het brooddeeg iets wat met 
Pasen te maken heeft. Misschien kun 
je het, als het klaar is weggeven aan 
iemand. Dan ben je al een beetje dat 
zout!

Nodig:
• 2 kopjes bloem
• 1 kopje zout
• 1 kopje lauwwarm water
• 2 eetlepels olie

Verwarm de oven voor op ongeveer 
150 graden.

Doe de bloem en het zout in een grote 
kom. Roer deze goed door elkaar.
Doe het water erbij en meng het goed.
Kneed het deeg totdat het een fijne 
structuur heeft.

Het beste kun je platte figuren maken, 
deze zijn het snelste droog. Rol een bal 
en maak hier met een roller een platte 
pannenkoek van. Steek hier vervolgens 
figuren uit met een steker, een mesje of 
bedenk zelf figuren.

Vervolgens doe je de figuren in de 
oven. Laat het ongeveer een uur 
afbakken. Je kunt af en toe even 
checken of ze niet te donker worden. 
Als de figuren hard zijn, zijn ze klaar. Je 
kunt ze dan heel lang bewaren. 

Brooddeeg bewaar je het beste in 
een afgesloten zak in de koelkast. Dan 
gaat het wel een paar weken mee.

Allerlei figuren kun je maken met 
brooddeeg. Het is verstandig om 
dingen aan één stuk te maken, zodat 
het niet snel afbreekt.

Vrijdag
Kijk het filmpje - Pasen met 
de zandtovenaar.
https://www.youtube.com/
watch?v=ysfGpWxmYv4

Zaterdag
Maak de wandeling van het 
programma dat papa en mama 
hebben gekregen. Doe dit met elkaar. 
Probeer maar mee te doen met de 
opdrachten.

Nodig: knikkers

Zondag
Kleur de kleurplaten mooi in en denk er 
aan dat Jezus vandaag is opgestaan!

Nodig: kleurplaat – stiften en 
kleurpotloden
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