
 

 

Palmpasen thuis 
 
Zondag 28 maart is het weer Palmpasen. We vieren de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. Dat betekent normaal gesproken voor de kinderen een 
optocht met Palmpasen-stokken. Maar ook dit jaar kunnen we niet naar 
de kerk gaan en dan zal er dus geen optocht zijn.  
Daarom lijkt het ons mooi om weer een optocht te maken van foto’s. Een 
optocht die we kunnen delen. Via Facebook op de pagina’s van de kerk, 
in een app groep, andere social media en ten slotte in het kerkblad. Zo 
zijn we toch verbonden.  
 
De bedoeling is dat je thuis een mooie palmpaasstok maakt. Hieronder 
lees je hoe je dat moet doen. Je maakt er een foto van en stuurt die naar 
anjaenrutger@gmail.com of hellen.woltmeijer@gmail.com 
Als het mooi weer is kun je je palmpaasstok ook in de tuin zetten of op een balkon. En als 
het regent in de vensterbank voor het raam. Zo kan iedereen de stokken zien en is het 
toch Palmpasen.  
 
Hoe maak je nou zo’n palmpaasstok thuis? 
Hiervoor krijg je een stok van de kindernevendienst of de kerk op schoot. Voor  de 
jongste kinderen is de stok al versierd, de oudste kinderen mogen dat zelf doen. Versier 
je stok met crêpepapier en/of lintjes. Je hangt er ook groene buxus-takjes aan. 
Om van dit kruis een echte palmpaasstok te maken, moet er nog lekkers aan. Al dat 
lekkers kun je vinden in de tas. Er zijn een aantal vaste ingrediënten.  Die hebben een 
betekenis, en dat heeft te maken met het verhaal over Jezus. In ieder geval heeft een 
palmpaasstok altijd:  

• een stok in de vorm van een kruis. Dat verwijst naar het kruis waaraan Jezus stierf, 
maar dat een symbool van leven en bevrijding is geworden voor christenen.  

• groene linten en/of crêpepapier om de stok en groene (buxus)takjes: het groen 
staat voor de overwinning van het leven op de dood, zoals planten die zelfs in de 
winter groen blijven. 

• een krans van snoepjes, paaseitjes, doppinda´s, 
krakelingen, rozijntjes etc.: zo´n krans verwijst naar de 
kringloop van het jaar, het leven dat niet eindigt maar 
verdergaat. De zoete dingen zijn een teken van het 
goede leven dat God geeft. 

• Bovenop het kruis een broodhaantje: een haan kraait 
als de zon opkomt, bij het begin van een nieuwe dag. 
Zo waakt de haan en staat voor een nieuw begin. 
Daarom staat een haan ook vaak op een kerktoren. De 
haan herinnert ook aan het lijden van Jezus, denk aan 
het verhaal waarin de haan drie keer kraait nadat 
Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.  

Zo vertelt de palmpaasstok eigenlijk symbolisch het hele 
paasverhaal.  
Hieronder vind je het verhaal dat we in de kindernevendienst 
altijd vertellen bij Palmpasen.  
 
Deze liedjes kun je zingen: 
Hosanna Hosanna we maken een rij  https://www.youtube.com/watch?v=2qYb7xzRPcM 



 

 

Weet je dat de lente komt   https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s 
Kleine ezel uit de stal   https://www.youtube.com/watch?v=AZWWrB-tVV4 
 
Op een ezel naar de stad  
Op een hoge berg ligt de stad Jeruzalem. 
Het is een mooie stad. De mensen noemen 
het de ‘stad van de vrede’. En in die stad is 
een bijzondere plek: de tempel. Dat is het 
huis van God. Elk jaar, als het feest is, 
komen mensen overal vandaan naar 
Jeruzalem. Ze lopen de heuvel op en ze 
zingen: ‘Wij zijn op weg. Op weg naar het 
huis van God.’  
 
Dit jaar zijn ook weer veel mensen op pad. 
En kijk: Jezus en zijn vrienden komen er 
ook aan. Ze hebben een eind gelopen, 
maar nu zijn ze er bijna. Een eindje vóór Jeruzalem blijft Jezus staan. Hij zegt: ‘Willen jullie naar 
dat dorpje gaan? Daar zie je een ezeltje staan. Neem hem mee, dan kan ik op zijn rug zitten.’ 
‘Maar mag dat dan wel?’ vragen de vrienden. ‘Ja hoor’, antwoordt Jezus. ‘Als iemand vraagt wat 
jullie doen, moet je maar zeggen dat de Heer hem nodig heeft en dat hij weer veilig terugkomt.’  
 
De vrienden gaan op weg en ze vinden het ezeltje. Ze leggen hun jassen op de rug van het dier. 
Op die jassen gaat Jezus zitten. ‘Zit je goed?’ vraagt Petrus. Jezus knikt. ‘Je lijkt wel een koning!’ 
roept Petrus vrolijk. En daar gaan ze. Op weg naar de stad van de vrede. Langs de weg zien 
andere mensen Jezus ook. Veel mensen weten wie hij is. En wie het niet weet, hoort het van 
anderen: ‘Dat is Jezus. Hij vertelt over God en hij maakt mensen gelukkig. Kom, we leggen onze 
jassen op de grond. Dan is het net een rode loper voor de koning.’ De mensen plukken ook 
takken van de bomen om mee te zwaaien. En ze zingen: ‘Hosanna! Lang leve Jezus in de gloria! 
Hij komt in de naam van de Heer. Hij is een koning, net als koning David vroeger was. Hosanna in 
de hemel!’ Jezus glimlacht. En Petrus, die naast de ezel loopt, glimlacht nog veel harder. Nu weet 
iedereen dat Jezus de koning is, denkt hij. In Jeruzalem gaan ze naar de tempel. En daarna 
brengen ze de ezel terug naar zijn baasje. Het was een bijzondere dag! 
 
Gebed  
Heer Jezus, op een ezel reed U Jeruzalem binnen.  
De mensen juichten U toe als een koning.  
Wij danken U, omdat U ook onze koning wilt zijn.  
Een koning van liefde en recht, van vrede en verdraagzaamheid.  
Wij bidden dat het ‘Hosanna’ altijd mag blijven klinken:  
hier in onze kerk en ver daarbuiten.  
Zo bidden wij samen: Heer, ontferm U. Amen 
 
Veel plezier met het maken van je stok! Enne… eerst versieren, dan de foto en dan pas 
opeten! 
 
De leiding van de kerk op schoot en de kindernevendienst: 
Rutger – Marjon- Marlon – Janita – Ilonka – Thalinda – Betty – Bernice – Marieke - Hellen 
 


