
Paasproject 2021 ‘Een spoor van liefde” 

Zondag 21 maart: Jezus houdt van de leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jullie zijn mijn vrienden! 

 Het is de avond voor het Paasfeest begint, en Jezus 

is met zijn vrienden aan het eten en aan het praten. 

Jezus weet dat het nog maar kort zal duren voor Hij 

gevangengenomen zal worden. En dus vertelt Hij 

zijn vrienden nog één keer alles wat ze moeten 

onthouden.  

‘Ik heb jullie al veel verteld,’ zegt Hij. ‘Dat jullie goed 

voor elkaar moeten zorgen, net zoals Ik dat voor 

jullie heb gedaan. Dat liet Ik zien toen Ik jullie 

voeten waste. Ik heb jullie verteld dat Ik naar mijn 

Vader ga om een plek voor jullie klaar te maken. En 

Ik heb jullie ook verteld dat jullie niet alleen zullen 

achterblijven, maar dat mijn Vader iemand anders 

naar jullie toe zal sturen die jullie gaat helpen: de 

heilige Geest.  

Lieve vrienden, Ik wil jullie nog één ding vertellen. 

Een vader houdt heel veel van zijn kind. Dat weten 

jullie wel, hè? Mijn Vader in de hemel is ook zo. Hij 

houdt meer van Mij dan van wie dan ook. Nou, 

zoveel houd Ik ook van jullie. Als mijn Vader iets 

aan Me vraagt, dan doe Ik dat natuurlijk graag. 

Want Ik houd zoveel van Hem! Ik word er blij van 

als Ik iets voor Hem kan doen. Ik voel me gelukkig 

als Ik kan doen wat Hij vraagt. Houden jullie ook van 

Mij?’  

Jezus kijkt de kring rond. Zijn vrienden knikken. ‘Ja,’ 

zegt Petrus. ‘Wij houden van U, Jezus.’ ‘Heel veel!’ 

zegt Johannes. ‘Fijn,’ zegt Jezus. ‘Als jullie doen wat 

Ik van jullie vraag, worden jullie net zo gelukkig als 

Ik.’  

 

 

Het is even stil. Petrus krabt in zijn baard. ‘Maar 

wat moeten we dan precies doen?’ vraagt hij. ‘Wat 

vraagt U dan van ons, Jezus? Als we weten wat het 

is, gaan we meteen aan de slag!’  

Jezus glimlacht. ‘Eigenlijk weten jullie het al, want 

het staat ook in de heilige boeken. Wat Ik van jullie 

vraag is: houd van elkaar. Houd van elkaar, net 

zoals Ik van jullie houd. Weten jullie hoe je kunt 

merken dat iemand écht van je houdt?’ De vrienden 

van Jezus hoeven niet lang na te denken. Hoe weet 

je dat iemand echt van je houdt?  

‘Als hij je eten geeft!’ zegt Johannes. ‘Of als hij je 

zomaar de hele nacht helpt met vis vangen,’ zegt 

Petrus. En hij glimlacht naar Johannes. Want die 

heeft hem vaak geholpen bij het vissen. Johannes is 

een echte vriend. Levi weet ook een voorbeeld. ‘Als 

je geen geld hebt om eten te kopen, en iemand 

komt naar je toe om je geld te geven.’  

Jezus knikt. ‘Dat is waar. Mensen die van elkaar 

houden hebben alles voor elkaar over. Sommige 

mensen geven zelfs hun leven om iemand te 

redden van wie ze heel veel houden.’ Levi knijpt zijn 

ogen een beetje dicht. Hij begrijpt het niet 

helemaal. ‘Bedoelt U dat ze dan doodgaan?’ vraagt 

hij. Hij kijkt een beetje ongerust. ‘Ja,’ zegt Jezus. 

‘Soms wel. Heel soms is er een vriend die zelfs zijn 

leven voor je overheeft.’  

‘U bent de baas,’ zegt Petrus. ‘Als U wilt dat ik voor 

U vecht, dan doe ik dat. Zelfs als het heel gevaarlijk 

is! Ik heb mijn leven voor U over.’ ‘Nee,’ zegt Jezus, 

‘Ik ben niet jullie baas. Ik ben jullie vriend. Als jullie 

vriend vraag Ik aan jullie: doe overal in de wereld  

 

goede dingen. Zo kunnen jullie de mensen laten 

zien hoeveel God van hen houdt. Dat kan misschien 

soms gevaarlijk zijn. Maar als jullie echt mijn 

vrienden zijn, dan doen jullie dat toch. En je hoeft 

niet bang te zijn. Want je bent niet alleen. God is bij 

je, en Hij zal jullie helpen. Hij zal ervoor zorgen dat 

je alles hebt wat je nodig hebt. Dit vraag ik van 

jullie: houd van elkaar.’ 

Om over te praten: 

4-8 jaar 
 - Heeft iedereen vrienden nodig? Waarom?  
- Kun je vrienden worden met je favoriete 
tekenfilmfiguur? Of met de koning?  
- Hoe kun je vrienden worden met Jezus? 
 - Wat doet een echte vriend voor je, wat iemand 
die niet jouw vriend is niet voor je zou doen? 
 - Wat zou volgens Jezus een echte vriend doen, 
die het allermeest van je houdt van de hele 
wereld?  
- Gaat Jezus dit ook voor zijn vrienden doen? Wat 
kun je daar al over vertellen?  
 
8-12 jaar  
- Noem eens een paar mensen van wie je áltijd 
houdt. 
- Zijn er ook mensen bij wie je ervoor kíest om van 
te houden? Is dat moeilijker dan houden van 
mensen van wie je vanzelf houdt?  
- Kun je bewijzen dat je van iemand houdt? Hoe? 
- Kun je een voorbeeld geven van iemand die grote 
liefde heeft laten zien? - Hoe heeft Jezus zijn liefde 
voor ons laten zien? 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
  

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 

Zondag 22 maart: een hart vol liefde 

 

Moet je zien hoe druk jullie zijn geweest! Er 
komen zulke mooie dingen voorbij, prachtig. 
Je mag nu vast een mooi hart maken om 
zondag in de tuin te zetten.  
Dat kan van papier, met touw om spijkertjes 
op een plankje, van hout wat je verft. 
Bedenk zelf maar iets moois!! Met kleuren, 
glitters, stickers, wat je maar wilt… 



 En tot slot nog even een HART 

VOL LIEFDE om op te eten!! 

 

Hang een kleine pan in een 

grote pan met water. Maak 

het water warm, maar laat 

het niet koken. Smelt 2 (of 

meer) repen chocolade in de 

kleine pan en roer steeds 

goed zodat het niet aan de 

bodem plakt. Roer smarties, 

noten, spekkies, rozijntjes en 

alles wat je lekker vindt door 

de gesmolten chocolade. 

Stort alles op een bakpapier 

of in een mooie bakvorm. Als 

het kan in de vorm van een 

hart, natuurlijk. Laat de 

chocolade weer hard worden. 

 

     Een hart vol liefde om te delen!! 

 
 


