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21 Februari
Wat een plek, 40 dagen in de woestijn
Een engel maken, staat op het werkblad

28 februari
Tussen hemel en aarde. Het wonder op de berg
Jezus op de berg, staat op het werkblad

7 maart
Heilig huis
Kerk vouwen, staat op het werkblad

14 maart
In het gras. Het feest van het eerste brood
Maak een gezellig broodje van karton, klei, deeg, of bedenk zelf wat

21 maart
Een graankorrel in de grond
Maak met vouwblaadjes een bloem, zie voorbeeld werkblad

28 maart Palmzondag
Op weg: hoera voor de koning
Kleurplaat kleuren, staat op het werkblad of maak zelf een ezel en een
palmtak

4 april Pasen
Een nieuwe start, het wordt licht
Alle werkjes die gemaakt zijn maak je nu een mooie krans of kruis van. Aan
jou om er iets moois van te maken

Zondag 21 februari

Het is heet in de woestijn.
Heel heet.
Het is er stil.
Daar zit Jezus.
Hij is alleen.
Heel alleen.

Hoewel…
Ben je ooit echt alleen?
In de woestijn hoort Jezus een stem.
Het is de stem van Gods tegenstander.
‘Luister toch naar mij,’ zegt die stem.
‘Jij en ik, Jezus… Wij kunnen samen de wereld veroveren.
Dan moet je doen wat ik zeg.
‘Jezus schudt zijn hoofd.
‘Met jou hoef ik de wereld niet te veroveren,’ zegt hij.
‘Ik hoor bij God. Ik doe wat God zegt.

Er komen engelen bij Jezus om voor hem te zorgen.
Veertig dagen is hij daar in de woestijn.
Daarna gaat hij op weg om alle mensen te vertellen over Gods goede nieuws!

Zondag 28 februari

Vier mannen staan op een hoge berg.
Het zijn Jezus en zijn vrienden Petrus, Jakobus en Johannes.
Waarom heeft Jezus hen hier mee naartoe genomen?
Jakobus kijkt voorzichtig naar beneden.
Heel diep onder zich ziet hij kleine huizen, kleine wegen en kleine mensen.
Petrus kijkt omhoog.
Hij ziet een donkere wolk.
De wolk is heel dichtbij – Petrus kan hem bijna aanraken.
En dan gebeurt er iets.
Plotseling verandert Jezus.
Zijn kleren worden glanzend wit – witter dan ze ooit gezien hebben.
Er staan plotseling twee mannen bij hem.
Het zijn Elia en Mozes, twee profeten van vroeger.
Ze praten met Jezus.
Petrus weet niet goed wat hij moet zeggen.
Hij zegt: ‘Ehm… Het is eh… Het is fijn dat we hier zijn!
Zullen we drie tenten maken, Jezus?
Eén voor jou, één voor Mozes en één voor Elia?
‘Jezus glimlacht.
Hij geeft niet echt een antwoord.
En dan klinkt een stem uit een wolk:
‘Dit is mijn lieve Zoon. Luister naar hem!’
Daarna is alles weer zoals het was.
Mozes en Elia zijn weg, de wolk is ook weg.
Voorzichtig lopen ze naar beneden, de berg af.
‘Vertel maar aan niemand wat jullie gezien hebben,’ zegt Jezus.
‘Al s ik ben opgestaan uit de dood, dán mag je het vertellen.’

Zondag 7 maart
‘Duiffies te koop! Eén tempelmunt per stuk maar, mensen!
Duiffies te koop!’ ‘Tempelmunten te koop!
Wissel hier al uw gewone geld in voor tempelgeld!’
‘Ja mensen, kom dat zien! Wie maakt me los?’
Dat hoor je allemaal als je op het plein voor de tempel loopt.
Het is bijna Pesach, het bevrijdingsfeest.
Daarom komen er veel mensen bij de tempel.
Sommigen hebben zelf iets meegenomen dat ze aan God willen offeren.
Maar de meeste mensen kopen iets op het tempelplein, dat is veel
gemakkelijker.
Ja… Gemakkelijker is het wel. Maar toch ook een beetje gek.
Want de tempel lijkt wel een markt,
nu er zoveel mensen staan om te kopen en verkopen.
Als Jezus het ziet, wordt hij er verdrietig van. En ook boos.
‘Ga toch weg!’ roept hij tegen de man van de duiven.
Hij gooit het geld van de geldwisselaars op de grond.
‘Weg ermee! roept hij. ‘Dit is het huis van mijn Vader.
Jullie maken er een markt van!’
De vrienden van Jezus staan een beetje opzij.
Ze vinden dat Jezus gelijk heeft. Maar ze schrikken er ook van.
Krijgt Jezus hier geen problemen mee? ‘Hela!’ roept iemand.
‘Wat doet u daar?
Dat gaat zomaar niet, u bent toch niet de baas van de tempel?’
Jezus staat stil.
En dan zegt hij: ‘Ik kan in drie dagen een nieuwe tempel bouwen.
‘’Pff…’ reageert de duivenverkoper. ‘In drie dagen? Weet je hoelang het
geduurd heeft voordat deze tempel klaar was? Wel zesenveertig jaar! En dan
wil jij in drie dagen een nieuwe bouwen?’
Maar Jezus bedoelt iets anders.
De vrienden van Jezus ontdekken het een hele tijd later.
Als Jezus gestorven is, staat hij naar drie dagen weer op.
Zijn lichaam is de nieuwe tempel die hij bedoelde.
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Zondag 14 maart

Elk jaar vieren ze een paar keer feest in Israël. Eerst is er Pesach.
dat is het feest van de bevrijding, en ook: het feest van het eerste brood.
dan vieren ze dat de gersteoogst begonnen is.
En zeven weken later is er nog veel meer te vieren: Dan is de gersteoogst
klaar en begint de tarweoogst. ‘Wekenfeest’ noemen ze dat.
Het is het feest van het volle brood, zou je kunnen zeggen.
Nu is het bijna Pesach. Bij het meer van Galilea is een hele grote groep
mensen bij Jezus gekomen.
Ze luisteren naar Jezus’ verhalen en brengen hun zieken bij hem.
Maar hoe kunnen ze eten krijgen?
De vrienden van Jezus kunnen niet voor al die mensen brood gaan kopen.
Maar dan komt er een jongen.
Hij heeft een mand bij zich met vijf gerstebroden en twee vissen.
daar kun je Pesach mee vieren, met die vijf broden.
Maar Jezus zegt dat iedereen moet gaan zitten.
Vijfduizend mannen, en ook een heleboel vrouwen en kinderen.
Jezus spreekt een dankgebed uit en dan begint hij te breken.
Hij breekt en deelt… breekt en deelt…
Er is voor iedereen genoeg. Er zijn zelfs twaalf manden over!
Dit is geen feest van het eerste brood meer. Dit is het feest van het volle
brood. En dat terwijl het nog Pesach moet worden!
De mensen die erbij zijn vinden het geweldig.
Ze zeggen tegen elkaar: ‘We hebben lang gewacht op de profeet die zou
komen. Nu is Jezus er. Hij is die profeet!’
Jezus hoort wat ze zeggen. En hij begrijpt ook wat ze het liefst willen: Ze
willen dat Jezus koning van het land wordt.
Maar dat is niet wat Jezus zal gaan doen.
Daarom gaat hij naar een rustig plekje, ergens in de bergen.
Daar kan hij even alleen zijn.

Zondag 21 maart
Het is feest in Jeruzalem.
De inwoners van de stad hebben hun huizen schoongemaakt.
Mensen van buiten zijn in hun feestkleren naar de stad gekomen.
Ze komen uit het hele land, en zelfs uit andere landen.
Samen vieren ze dat God de mensen bevrijdt.
Dat Hij brood geeft aan wie het nodig heeft en hoop op een goede toekomst.
Aan de rand van de stad, bij een akker, is Jezus neergehurkt.
In zijn hand houdt hij een klein zaadje.
‘Wat doe je?’ Vragen zijn vrienden nieuwsgierig.
En Jezus vertelt:

‘Als een graankorrel in de aarde valt, verdwijnt hij. Je ziet er niks meer van.
Maar een tijd later gebeurt er iets bijzonders: dan groeit op de plek van de
graankorrel nieuw graan, met nog veel meer korrels dan die ene.’
Voorzichtig stopt Jezus de graankorrel in de grond.
En dan vertelt hij verder:
‘Met mij zal het ook zo gaan.
Ik zal sterven en dan word ik begraven.
Maar dat is niet het einde! Het is juist een nieuw begin.
Het begin van iets groters.’

De vrienden kijken geschrokken naar Jezus, en naar de plek waar Jezus de
graankorrel heeft begraven.
Zal Jezus echt dood gaan en begraven worden?
Zwijgend lopen ze even later naar de stad, waar het feest gevierd wordt.
Het feest van hoop op een goede toekomst – zullen ze dat dit jaar wel kunnen
vieren?

Zondag 28 maart

In een dorpje vlakbij Jeruzalem lopen twee mannen.
Het zijn vrienden van Jezus.
‘Ga naar het dorp,’ heeft Jezus gezegd.
‘Daar zul je een ezel zien staan waar nog nooit iemand op gereden heeft.
Neem die ezel mee.’
De vrienden van Jezus kijken goed om zich heen.
Ze zien geiten, kippen, een loslopende hond…
en een ezel!
Hij staat vastgebonden aan een hek.
Ze lopen ernaartoe en maken de knoop los.
‘Hela!’ roept een mevrouw.
‘Wat zijn jullie aan het doen?’
Een paar voorbijgangers blijven stilstaan.
De vrienden schrikken niet.
Jezus had al gezegd wat ze moesten doen als iemand dit zou vragen.
‘De Heer heeft deze ezel nodig,’ vertellen ze rustig.
‘Hij zal hem meteen weer terugsturen.’
‘Dan is het goed,’ zegt de vrouw.
Even later komen de vrienden weer bij Jezus, mét de ezel.
Ze leggen hun mantels op de rug, zodat Jezus daar op kan zitten.
Zo gaat Jezus naar Jeruzalem.
De mensen die erbij zijn beginnen te zingen en te roepen:
‘Hosanna! Hoera voor de man die komt in de naam van God!
Hoera voor de koning!
Hosanna!
Jezus lijkt wel een koning.
Een koning op een ezel.

