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Dag Thema Tekst Tip 1: Paastuintje Tip 2: Symboliek met 
kaarsen 

Multimediatip 

Palmzondag De intocht in 
Jeruzalem 

Matteüs 
21: 1-9 

In het tuintje komt een ezeltje met 
stukjes stof en palmtakjes (uit de tuin of 
het plantsoen). 

5 kleine kaarsen en 1 grote 
kaars branden. 1 kleine 
kaars wordt uitgeblazen. 

https://www.opkijken.nl/intocht-in-jeruzalem-
vanuit-ezelsperspectief/ 
Filmpje: De intocht (Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld) 

Maandag De voetwassing Johannes 
13: 1-17 

In het tuintje komt een klein schaaltje 
met water en een doekje. 

4 kleine kaarsen en 1 grote 
kaars branden. 1 kleine 
kaars wordt uitgeblazen. 

https://www.opkijken.nl/de-voetwassing/ 
Filmpje: De voetwassing (Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld) 

Dinsdag Het laatste 
Avondmaal 

Matteüs 
26: 20-35 

We zetten een tafeltje (uit het 
poppenhuis) in de tuin met daarop een 
kruikje (of een glaasje wijn) en een 
stukje cracker. 

3 kleine kaarsen en 1 grote 
kaars branden. 1 kleine 
kaars wordt uitgeblazen. 

https://www.opkijken.nl/18806-2/ 
Filmpje: het laatste avondmaal 

Woensdag De gevangen- 
neming van 
Jezus 

Matteüs 
26: 36-56 

We maken van aluminiumfolie 30 
“zilverstukken” die het verraad van 
Judas symboliseren. Of gebruik 
speelgoedgeld. 

2 kleine kaarsen en 1 grote 
kaars branden. 1 kleine 
kaars wordt uitgeblazen. 

https://www.opkijken.nl/graf-is-leeg-video/ 
Filmpje: het graf is leeg 
Let op: looptijd filmpje tot 2:36. 

Witte 
Donderdag 

De 
verloochening 
door Petrus 

Matteüs 
26: 57-75 

Er komt een (plaatje van een) haantje in 
de paastuin. 

1 kleine kaars en 1 grote 
kaars branden. 1 kleine 
kaars wordt uitgeblazen. 

 

Goede 
Vrijdag 

De kruisiging van 
Jezus 

Matteüs 
27: 27-66 

Je kunt van 2 takjes een kruis maken 
naast het graf en/of een dobbelsteen in 
het tuintje leggen. We zoeken een grote 
steen buiten en leggen die ‘s avonds 
voor de opening van het “graf”. 

Alleen de grote kaars 
brandt. Deze kaars wordt 
uitgeblazen. 

https://www.opkijken.nl/graf-is-leeg-video/ 
Filmpje: het graf is leeg 
Let op: looptijd filmpje van 2:37 tot 3:28. 

Stille 
Zaterdag 

Vandaag lezen 
we geen verhaal, 
maar zijn we stil. 

n.v.t. Neem de tijd om samen naar het tuintje 
te kijken. Wat vind je van wat je ziet? 

Probeer eens samen twee 
minuten stil te zijn en tijd te 
nemen om na te denken 
over het lijden van Jezus.  

 

Paaszondag Opstanding uit 
de dood 

Matteüs 
28: 1-15 

In het paastuintje mag de steen aan de 
kant en we steken een waxinelichtje 
aan. De Here Jezus, het Licht van de 
wereld, heeft de duisternis 
overwonnen! 

Een nieuwe grote kaars mag 
aangestoken worden! 

https://www.opkijken.nl/graf-is-leeg-video/ 
Filmpje: het graf is leeg 
Let op: looptijd filmpje vanaf 3:28. 

De tip over het paastuintje is met toestemming overgenomen van elkedagnieuw.nl. 
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