
Kinderwerk materiaal 5-4 

Hieronder vindt je weer een nieuwe opzet voor een zondagsschool in de huiskamer. De maatregelen 

rond het coronavirus zijn verlengd, dat betekent dat je hier in de komende weken terecht kunt voor 

materiaal om de zondag als gezin te beleven. Net als vorige week, ook nu weer een programma met 

verschillende elementen en keuzes. 

Thema: Palmpasen, de intocht van Jezus 

Spel: Palmpasen memory.  

Op de volgende pagina vindt je een klein memory spel. Print de plaatjes uit en plak ze op een stuk 

karton (zodat het plaatje niet doorschijnt). Knip ze vervolgens uit en leg ze op tafel zoals je ook doet 

bij een normaal memory spel.  

Speel nu het spel zoals je dat gewoon bent. Gebruik daarbij de plaatjes om het verhaal van de intocht 

in Jeruzalem te verduidelijken of te introduceren.  

Lied: https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM 

Verhaal in beeld: Een tekenfilm versie van de intocht van Jezus.  

https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo 

Tekst: Mattheus 21:6-11 

6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en 

het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de menigte 

spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die 

uit op de weg. 9De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen 

luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna 

in de hemel»!’  

10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men 

weten. 11Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 

Vertel: Dat Jezus voor het Pesach feest naar Jeruzalem is gekomen. Dat daarom ook mensen uit het 

hele land in de stad waren en er dus een grote mensenmassa op de been was. Mensen uit het hele 

land waren op dat moment op bezoek in Jeruzalem om de tempel te bezoeken en offers te brengen.  

Vragen bij de tekst: 

- Ben jij ooit zo blij geweest om iemand te zien? 

- Ken je voorbeelden van mensen die zo worden toegejuicht? 

- Wat gebeurt er in dit verhaal? 

- Waarom zijn de mensen zo enthousiast? 

- Waarom leggen mensen al die dingen op de weg? 

- Wat is een profeet? 

- Wie was David? 

- Wat betekent het dat Jezus de Zoon van David is? 

- Wat zou jouw reactie zijn als Jezus nu Meppel binnen zou lopen? 

Knutselidee 

- Het is mogelijk om een palm paas kruis te maken. Wil je weten hoe je dat doet? Kijk dan naar 

dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=cwuS9sXNF-

Q&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=cwuS9sXNF-Q&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=cwuS9sXNF-Q&feature=emb_title


- Wil je liever een palmpaasstok maken, dan zou je naar dit fimpje kunnen kijken 

https://www.youtube.com/watch?v=wTQ9FSUxEdY 

- Onder aan dit document vindt je een leuke kleurplaat van de Intocht in Jeruzalem.  
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