
De stille week 

We gaan deze week stil staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. We gaan dit beeldend 

maken door van duplo dit verhaal na te maken en spelen. Elke dag moet je materialen verzamelen en 

deze tijdens het vertel-moment gebruiken. Speel het verhaal met de materialen uit en laat het de 

hele week op tafel of op een speciaal plekje staan, zodat het kind dit elk moment van de dag kan 

zien.  

 

Dinsdag  

Wat heb je nodig?  

- Duplo poppetjes 

- Ezel of paard 

- Blaadjes 

Maak van duplo twee rijen mensen en als je een ezel of paard hebt zet 

je daar een duplo-poppetje op. Je verteld dat dit Jezus is.  

Vertel:  Kijk, Jezus is onderweg. Hij zit op een ezel. De mensen zien Hem. Zij juichen en roepen: ‘Daar 

is de Koning! Hosanna, Hosanna. Lang leve de Koning!’. Ze zijn zo blij! De mensen gooien 

palmtakken (blaadjes) op de grond en ze dansen en zingen. 

➔ Luister, kijk of zing het liedje Hosanna, Hosanna. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI 

➔ Maak de kleurplaat vandaag of deze week (zie onderaan) 

 

Woensdag 

Wat heb je nodig?  

- 8 á 12 duplo-poppetjes 

- Stoeltjes en/ of tafel 

Maak samen van duplo een lange tafel en zet daar heel veel poppetjes bij.  

Vertel: Jezus gaat eten met zijn beste vrienden, de discipelen. Het is een speciale maaltijd, de 

Paasmaaltijd. Op de tafel staat brood en wijn en Hij deelt dat uit. Jezus zegt: ‘Op een dag zul 

je met Mij eten en drinken in Mijn koninkrijk’.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI


 

Donderdag  

Wat heb je nodig?  

- het duplo-poppetje Jezus 

- drie andere duplo-poppetjes 

- bloemetjes en/ of boom van duplo of ander speelgoed  

Maak samen een tuin en laat daar vier poppetjes doorheen lopen. 

Vertel:  

Jezus gaat samen met zijn vrienden naar een tuin. Drie van zijn vrienden lopen nog verder 

met Hem mee. Het zijn Petrus, Johannes en Jakobus. Ze lopen verder. Dan zegt Jezus tegen hen: 

‘Willen jullie hier blijven en met Mij bidden?’. Jezus loopt nog een stukje verder. Hij knielt. Hij is 

verdrietig en huilt. Hij gaat bidden tot God.  

→ Vraag waar je kind voor wil bidden en bidt samen. 

 

Vrijdag 

Wat heb je nodig?  

- Meerdere blokken 

- Twee duplo-poppetjes en het duplo-poppetje Jezus 

- Touw om de poppetjes vast te maken aan het kruis 

Maak samen drie kruizen.  

Vertel: 

Jezus is gevangen genomen door een groep soldaten. Zij namen 

Jezus mee. Ook namen ze nog twee moordenaars mee naar een heuvel. Op die heuvel hingen de 

soldaten Jezus aan een kruis. Jezus was verdrietig en bang. Jezus ging bidden toen Hij aan het kruis 

hing. Hij zei: ‘Vader, wilt U hen vergeven. Ze weten niet wat ze doen’. Daarna stierf Hij.  

 

Zaterdag 

Wat heb je nodig?  

- Meerdere blokken en platen. (zie voorbeeld hiernaast) 

- Twee poppetjes die de wacht houden 

Maak een plek die dicht is met een steen/ deur die open kan.  

Vertel: 

De familie en vrienden van Jezus waren heel verdrietig. Ze legden Jezus 

in een graf. Daarna rolden ze een zware steen voor de ingang van het graf. Zo kon niemand in het 

graf komen.  



➔ Maak een foto en stuur die in de Pasen-app groep.  

 

 

 

Zondag  

Wat heb je nodig?  

- Het graf wat je gister hebt gemaakt. 

Zorg ervoor dat Jezus uit het graf is voordat het kind uit bed is.  

Vertel: 

Kijk, Jezus is niet meer in het graf. Jezus is opgestaan. Hij leeft! Hij leeft 

voor altijd! Hij is er voor jou en voor mij.  

Zing en kijk het liedje 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc 

en/ of  

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4 

Bij de tekst ‘Hij is opgestaan, Hij is opgestaan’ → ga staan en doe je handen omhoog. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4


 



 

Hij is opgestaan! Hij leeft! 


