Paasproject Light
Leuk dat je ervoor hebt gekozen om met dit nieuwe
Paasproject Light aan de slag te gaan. In dit project vind je
alleen de opstellingen van het orginele Paasproject.
Je gebruikt deze handleiding als leidraad voor de komende 4
weken: 3 weken voor Pasen en 1 week erna.
Elke week begin je met het maken van een opstelling van de
bijgevoegde materialen. Het voorbeeld hiervan vind je als
foto verderop in deze handleiding. De vier vilten rondjes
liggen als een pad van voor naar achter op de vilten
ondergrond. De kleuren van de rondjes staan voor de
verschillende periodes in de Paastijd.
Het rode rondje staat voor palmzondag, het paarse rondje
staat voor de veertigdagentijd, het zwarte rondje staat voor
het sterven van Jezus en het witte rondje staat voor de
opstanding van Jezus.
Zet deze opstelling op een plek waar je het vaak ziet. Je kunt
het ook gebruiken bij het vertellen van de verhalen.
De poppetjes lopen via het pad van vilten rondjes richting
Pasen. Ook de materialen die er bij liggen hebben te maken
met de verhalen.
Aan het begin van elke week lees je welke verhalen je kunt
vertellen. Kies hier zelf een geschikt moment en een
geschikte bijbel voor.
We wensen je sprankelende paasdagen toe!
Groetjes, Mattanja en Josine

Opstelling week 1
Zet een van de poppetjes op het rode rondje. We
beginnen onze reis naar Pasen. Maak het witte, vilten
jasje met naald en draad aan de puntjes vast. Trek Jezus
het jasje aan. Zet de andere poppetjes erbij. Leg het
palmblaadje hier bij en het vierkante kleedje. Dit is een
mantel op de grond. Plaats memoriseerkaart 1 in de
houten standaard achter de opstelling.
Lees of vertel deze week de verhalen van de intocht in
Jeruzalem en het laatste avondmaal / voetwassing.

Opstelling week 2
Opstelling week 2:
Verplaats het poppetje van het rode naar het paarse
rondje. Plaats memoriseerkaart 2 in de houten standaard.
Leg de andere poppetjes plat neer met het vierkante
dekentje. Dit zijn de discipelen die slapen in Gethsemane.
Lees of vertel deze week de verhalen van Gethsemane,
verloochening, Kajafas en Pilatus.

Opstelling week 3
Opstelling week 3:
Verplaats het poppetje van de paarse naar het zwarte
rondje. Plaats memoriseerkaart 3 in de houten standaard.
Trek het witte jasje uit en leg dit naast het houten
poppetje. Dit is de jas die de soldaten verloten. Je kunt er
zelf nog een dobbelsteen bij leggen.
Maak van het bruine touwtje een doornenkroon voor
Jezus. Vertel je het verhaal van de opstanding: trek Jezus
weer zijn jas aan, zet het poppetje alvast op het witte
rondje en haal de doornenkroon weg.
Lees of vertel deze week de verhalen van de kruisiging en
opstanding van Jezus.

Opstelling week 4
Opstelling week 4:
Het poppetje staat op het witte rondje. Plaats
memoriseerkaart 4 in de houten standaard. Zet de andere
poppetjes naast Jezus. Dit zijn de Emmausgangers.
Lees of vertel deze week de verhalen van de
Emmausgangers en de verschijning aan de discipelen.

