
Werkblad  
Palmpasenkruis

Naam__________________
Kleur de vijf grijze 
rondjes rood:.
Zij verwijzen naar 
de De 5 wonden 
van Jezus aan het 
kruis: op zijn
hoofd van de 
doornenkroon, de 
spijkers in zijn beide 
handen en door zijn 
op elkaar 
geplaatste voeten 
en in zijn zijde van 
de lans waarmee
zij Hem doorboorden 
om te zien of Hij 
dood was.

Waarom een kruis?

-------------------------------------

Jezus werd feestelijk
begroet door mensen
met Palmtakken. In
welke stad was dat?
a. Bethlehem
b. Nazareth
c. Jeruzalem

Deze 12 schakels verwijzen naar de 12 apostelen (leerlingen) van Jezus.

Streep uit deze lijst de naam door die er niet bij hoort: 

Simon de Zeloot/ Julius de Grote/Petrus/Thomas/ Judas Thaddeus

Kleur deze z
ilver of grij

s:

het zijn er 
30, want Jezus werd verrade

n 

voor 30 zilverlingen
.

Door wie werd Hij verraden?

 

------------
------------

-----------

Kleur de spons geel: Jezus

hangt aan het kruis en zegt:

'Ik heb dorst.' Er staat een

kan met zure wijn. Iemand

doet een spons in de wijn, zet

die op een stok en houdt hem

tegen Jezus' mond. Als Jezus

van de zure wijn heeft

gedronken, zegt Hij: Het is

klaar. Ik heb alles gedaan.'

Dan buigt Jezus zijn hoofd en

sterft. 

Het Palmpasenkruis 

wordt vaak gewikkeld in 

geel en wit papier. Die 

kleuren verwijzen naar de 

vlag van het Vaticaan.

De Goede Week is de week voor Pasen. 

Vul op de puntjes de juiste dag in. Je

kunt hieruit kiezen:

Stille zaterdag/Palmzondag/ Goede 

Vrijdag/Witte donderdag/Pasen

Op ............................................................ begint de 

Goede week. We horen dat Jezus 

feestelijk wordt onthaald met 

palmtakken.

Op ............................................................

vieren wij dat Jezus voor altijd bij ons wil 

zijn onder de tekenen van Brood en Wijn; 

het Lichaam en Bloed van Jezus. We 

horen het verhaal van het Laatste 

Avondmaal.

........................................................................ is een 

heel sombere dag. Het is de dag dat 

Jezus sterft aan het Kruis.  

Op het Hoogfeest van .......................................... 

vieren we dat Jezus is opgestaan uit de 

dood: Hij leeft! 

De Goede Week
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