
Paasproject 2021 ‘Een spoor van liefde” 

Zondag 14 maart: Jezus belooft zijn vrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De heilige Geest komt jullie helpen  

Jezus en zijn vrienden zitten bij elkaar in een huis, 

niet ver van Jeruzalem. Ze zingen voor God, ze 

bidden, ze eten en drinken samen. En ze praten. 

Jezus weet dat het niet lang meer zal duren voor Hij 

gevangengenomen en gedood zal worden. Hij weet 

ook dat zijn vrienden het heel erg zullen vinden als 

Hij niet meer bij hen is. Het is belangrijk dat Hij ze 

van tevoren nog een paar dingen vertelt.  

Jezus heeft de voeten van zijn vrienden gewassen. 

Zo liet Hij zien dat ze van elkaar moeten houden en 

goed voor elkaar moeten zorgen. En Hij vertelt zijn 

vrienden dat Hij gaat sterven, en dat Hij dan naar 

zijn Vader in de hemel gaat.  

‘Ik ben straks weg,’ zegt Jezus. ‘En dan zien jullie Mij 

niet meer. Maar vergeet niet wat Ik jullie allemaal 

geleerd heb. Ik heb jullie verteld hoe je moet leven. 

Blijf ook zo leven als Ik niet meer bij jullie ben.’ 

‘Maar hoe moet dat?’ zegt Petrus. ‘We kunnen toch 

niet zonder U? We hebben U nodig.’  

‘Ik ga mijn Vader vragen om een helper naar jullie 

toe te sturen,’ zegt Jezus. ‘En wie is die helper dan?’ 

vraagt Petrus. ‘Is het iemand die we kennen?’ ‘Dat 

is de heilige Geest,’ zegt Jezus. ‘Ik vraag mijn Vader 

om de heilige Geest naar jullie te sturen.’ 

 De heilige Geest? Wacht even, daar heeft Petrus 

weleens over gehoord. Hij heeft Hem nog nooit 

gezien. Want je kunt de heilige Geest niet zien, net 

zoals je de wind niet kunt zien. Maar net zoals je 

wel kunt zien wat de wind doet, zo zie je ook wat de 

heilige Geest doet. Hij zorgde er lang geleden voor 

dat Simson heel erg sterk werd en de slechte 

mensen uit het land kon wegjagen. De heilige Geest 

hielp koning Salomo, zodat hij wijs werd en goed 

voor de mensen van zijn land kon zorgen. De heilige 

Geest zorgde ervoor dat Jesaja, de profeet, goed 

kon uitleggen wat God tegen de mensen wilde 

zeggen.  

‘Echt waar?’ vraagt Petrus verbaasd. ‘Gaat uw 

Vader de heilige Geest naar ons toesturen? Alsof 

we net zulke bijzondere mensen zijn als Simson, of 

koning Salomo, of Jesaja?’ ‘Ja,’ zegt Jezus. ‘Dat 

klopt. Mijn Vader stuurt de heilige Geest naar jullie 

toe, en die zal altijd bij jullie blijven. Hij gaat er 

straks voor zorgen dat jullie begrijpen wie Ik ben, en 

dat jullie gaan begrijpen waarom Ik 

gevangengenomen moest worden en moest 

sterven, en waarom Ik moest opstaan uit het graf.’  

‘Ik snap het nog niet helemaal,’ zegt Petrus. Hij kijkt 

de tafel rond. ‘Ik ook niet,’ zegt Johannes. Hij krabt 

in zijn haar. ‘Dat weet ik,’ zegt Jezus. ‘Ik weet dat 

jullie nu nog niet alles begrijpen wat Ik vertel. Maar 

straks komt de heilige Geest, en die gaat jullie 

helpen. Hij gaat ervoor zorgen dat jullie niks 

vergeten van wat Ik jullie verteld heb. En Hij helpt 

jullie om het allemaal te begrijpen.’  

Jezus steekt zijn handen op, net als een priester die 

de mensen de zegen van God geeft. ‘Lieve 

vrienden,’ zegt Hij, ‘Ik geef jullie mijn vrede.’  

‘Vrede?’ zegt Petrus. Ineens is hij blij. ‘Dat de 

Romeinen weggaan uit ons land? En die gemene 

koning Herodes? Dat er geen soldaten meer hoeven 

te vechten?’  

‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik bedoel een ander soort vrede. 

De vrede die Ik bedoel is vrede die in je hart woont. 

De vrede die de heilige Geest wil geven. Als je bij 

Mij hoort, zul je die vrede voelen. Ook als Ik niet 

meer hier bij jullie ben. Ook als het moeilijk is.’  

Petrus knikt. Jezus heeft zoveel moeilijke dingen 

vertelt, en hij begrijpt het allemaal nog lang niet. 

Maar vrede in zijn hart – dat wil hij ook wel. Heel 

graag zelfs. 



  

 

 

 

Maak een duif  van jouw handafdruk! Doop je 

hand in de witte verf en zet je afdruk op papier. 

Je duim wordt het hoofdje, dus zorg dat die aan 

de zijkant zit. Laat de verf een beetje drogen en 

plak met lijm een snavel, oog en veertjes op de 

duif. 

 



 



  

 

Jezus geeft de heilige Geest aan zijn leerlingen.  

Het symbool voor de heilige Geest is een duif.  

De duif staat ook voor vrede.  

Jezus geeft zijn leerlingen vrede die voor altijd blijft. 

 

 

Goede God,  

Stap voor stap gaan wij op weg naar Pasen. 

 In deze weken horen we over Jezus  

die steeds een voetafdruk van Zichzelf  

achterlaat op de wereld.  

In elke voetafdruk ontdekken we  

hoe groot uw liefde is voor ons.  

Vandaag horen we over een helper  

die Jezus aan zijn leerlingen geeft.  

Hij zorgt ervoor dat de leerlingen zich herinneren  

wat Jezus gedaan en gezegd heeft.  

En we horen over de vrede die Jezus geeft.  

Wilt u ons iets laten merken van die vrede?  

Amen. 



Welkom in onze Paastuin, het project voor 2021. Het thema van ons Paasproject is ‘Een spoor van 

liefde’. Dit spoor gaan we volgen in een Paastuin, die jij zelf ook kunt maken. Doe een laag 

potgrond op een dienbad of een groot bord en volg ons elke zondag. In onze tuin ligt een spoor 

van steentjes die we in de weken tot Pasen gaan volgen. Doe jij met ons mee? Wij hebben er zelf 

al wat bloembolletjes in gepland, om de tuin wat aan te kleden. Elke zondag wordt er een symbool 

aan de tuin toegevoegd, deze past bij de verhalen. We zullen in dit boekje per week laten zien hoe 

jij dit symbool kunt maken. In de tuin staat ook een kaarsje, zodat je aan het begin van de dienst 

samen met de dominee het kaarsje aan kunt steken.  

Zondag 21 februari: het kruikje (of een dame met lang haar) 

Zondag 28 februari: de voetwassing (schaaltje en doekje) 

Zondag 7 maart:  de wegwijzer 

Zondag 14 maart: de duif van de vrede 

 

  

 

 

papier /vilt 

Ken je iemand die kan haken? strijkkralen 



 

 

 
Gebruik heel 
stevig papier 
en teken de 
vogelvorm. 

 
Knip de vorm 
uit en snijdt 

met een mesje 
de vleugels 

los. 
Let goed op de 
vouwlijnen en 
vouw de duif. 

 


