Paastuintje maken
Met een paastuintje maak je het Evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus zichtbaar. Je leest
samen de verhalen die bij de stille week horen en legt stapje voor stapje een ‘paastuintje’ aan waarin
symbolen bij de verhalen worden geplaatst. Je start op palmpasen (28 maart).
De basis voor het paastuintje maak je zo: je vult een schaal of een dienblad met potgrond en de
TUINKERSZAADJES (uit het vrolijke zakje van het 40dagenpakket) en legt er een glas of potje in, dat je ook
bedekt met grond. Dit is het open graf, dat de hele stille week op de achtergrond aanwezig is.
Iedere dag van de stille week lees je een verhaal uit het lijdensevangelie. Je kunt voor jonge kinderen de
verhalen voorlezen uit de kinderbijbel. Voor kinderen die wat ouder zijn kun je bijvoorbeeld gebruik maken
van de Bijbel in gewone taal.
De kinderen mogen elke dag een symbool dat met het voorgelezen verhaal te maken heeft in het tuintje
zetten. Dit symbool kun je zelf knutselen of kleien of misschien heb je playmobil of lego dat je kunt
gebruiken. Het tuintje groeit dus in de loop van de week uit tot een tuin waarin het complete verhaal te
zien is.
Zondag:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Zaterdag:
Zondag:

De intocht in Jeruzalem (mat. 21:1-17) In het tuintje komt een ezeltje met stukjes stof en
“palm”takjes.
De voetwassing (Joh. 13:1-10). In het tuintje komt een schaaltje met water en een doekje.
Het laatste Avondmaal (Mat. 26:17-35). We zetten een tafeltje (uit het poppenhuis) in de
tuin met daarop een kruikje (of een glaasje wijn) en een stukje cracker.
De gevangenneming van Jezus (Joh. 18:1-18). We maken van aluminiumfolie 30
“zilverstukken” die het verraad van Judas symboliseren.
De verloochening door Petrus (Joh.18:12-27). Er komt een haantje in de paastuin.
De kruisiging van de Heere Jezus (Mat. 27:27-56). Je kan van 2 takjes een kruis maken naast
het graf of een dobbelsteen in het tuintje leggen. We zoeken een grote steen buiten en
leggen die ‘s avonds voor de opening van het “graf”.
Het is deze dag heel stil. De discipelen hebben veel verdriet omdat ze veel van de Heere
Jezus hielden en omdat al hun hoop op Zijn koningschap is vergaan.
Paasfeest! We lezen het paasverhaal en praten erover hoe de vrouwen zich zorgen maakten
om het wegrollen van de steen. Maar de steen is weg en de Jezus is opgestaan. Ook in het
paastuintje mag de steen aan de kant en we steken een waxinelichtje aan. De Heere Jezus,
het Licht der wereld, heeft de duisternis overwonnen!

Er zijn op internet heel veel voorbeelden te vinden van paastuintjes. Hieronder een paar voorbeelden. Ga
vooral zelf creatief aan de slag en maak er iets moois van. Een tuintje dat jullie kan helpen om stil te staan
bij het lijden en de opstanding van Jezus.

een wereld van verschil

www.baptistenmeppel.nl/40dagentijd

