
Zondag 28 maart 2021 

PALMZONDAG 

 

Zie daar komt Heer Jezus aan, Hosanna zoon van David … 

Palmzondag is de eerste dag van de “Goede Week”. 

Het is ook de laatste week van de veertigdagentijd, de tijd waarin we  

ons hart voorbereiden op het grootste feest van het jaar, Pasen.  

In de kerk en ook thuis denken we vooral aan wat Jezus allemaal heeft meegemaakt 

tijdens de laatste dagen van zijn leven. Het begint met de feestelijke intocht in Jeruzalem. 

De mensen zingen ‘Hosanna, hosanna …’, maar Jezus kent de mensen.  

Hij weet dat ze later in de week zullen roepen ‘Kruisig Hem …’  

En Hij weet ook dat dit echt gaat gebeuren! 

Oei, dat klinkt niet goed, terwijl we toch over de ‘Goede Week’ spreken. 

Hoe kun je het nu goed noemen dat Jezus sterft aan het kruis? 

Maar Vader God en Jezus hebben dit zo gewild. Waarom? 

Om te zorgen dat alle mensen van goede wil weer voor altijd kunnen leven bij God. 

Dat is het Goede Nieuws: Jezus sterft en verrijst om ons eeuwig leven te geven. 
 

In de kerk draagt de priester geen paars maar een rood kazuifel,  

omdat we denken aan alle pijn die Jezus uit liefde voor ons heeft verdragen.  

Eerst worden de palmtakjes gewijd. Dan wordt het evangelie gelezen,  

en mogen kinderen met hun palmpaasstokken met de priester, diaken en 

misdienaars naar voren lopen.  

 



Steken jullie een kaarsje aan?  
Misschien kunnen jullie hiervoor een rode kaars of rode kandelaar gebruiken. 

En als je een palmpaasstok hebt gemaakt, kun je die ook een plekje geven. 

Kom, wordt allemaal even stil en lees dan samen het Woord van God.  

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus. (Mc. 11, 1-10) 

Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe.  
Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de olijfberg. 
Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht: 

Jezus:  "Gaat naar het dorp daar vóór je.  
Wanneer je er binnen komt, is het eerste wat je zult vinden een veulen. 
Het is vastgebonden.  
Nog nooit heeft iemand erop gezeten.  
Maak het los en breng het hier. 
En als iemand je de opmerking maakt: 'Wat doe je daar?', 
geef dan het antwoord:  
'De Heer heeft het nodig,  
maar Hij stuurt het gauw weer terug'."  

Verteller:  Ze gingen op weg en vonden een veulen.  
Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat.  
Zij maakten het los. 
Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen: 

Volk:  "Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken ?'  
Verteller:  Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd. 

De mensen lieten hen toen met rust.  
Ze brachten het veulen bij Jezus. 
Ze legden er hun mantels overheen.  
Jezus ging erop zitten. 

   Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg.  
Anderen bedekten de weg met groene takken 
die ze in het veld gekapt hadden. 
De mensen die om Hem heen drongen, jubelden: 

Volk:   "Hosanna; 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 
Geprezen het koninkrijk van onze Vader David, dat komt.  
Hosanna in den hoge!" 

Verteller: Woord van de Heer. 
 
 
 
 



 

Om te doen 

 Hosanna, hosanna 

1. Hosanna, hosanna. We maken een rij. 

Hosanna, hosanna. Want de Koning komt voorbij. 

        Refrein  Gezegend is Hij  

Die komt in de naam 

Die komt in de naam van de Heer 

2. Hosanna, hosanna. Hij rijdt door het land. 

Hosanna, hosanna. Neem een palmtak in je hand.  

3. Hosanna, hosanna. De vijand opzij! 

Hosanna, hosanna. En dan eindelijk weer vrij.   

4. Hosanna, hosanna. We maken een troon. 

Hosanna, hosanna. Het wordt allemaal sjaloom.   

5. Hosanna, hosanna. Maar zie je het niet? 

Hosanna, hosanna. Onze Koning heeft verdriet.   

https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI  

 

Samen in gesprek  

Een palmpaasstok heeft de vorm van een kruis.  

Deze wordt versierd met allerlei spulletjes die een bijzondere betekenis hebben.  

Zo wordt de stok omwikkeld met crêpepapier, vaak in de kleuren wit, geel en groen of 

paars. Er komen propjes van rood crêpepapier op de hoeken van de stok. Ook worden  

er 12 pinda’s of eitjes in gehangen en 30 rozijnen. Er komt een groen palmtakje in en 

soms een paar mandarijnen. Bovenaan de stok komt een broodhaantje.  

De 12 pinda’s doen denken aan de twaalf bijzonder vrienden, de apostelen. 

Weet jij de betekenis van de andere spulletjes? 

 

Er gebeurt veel in de komende week.  

Waar wordt je blij van?  

Wat maakt je verdrietig of misschien wel 

een beetje bang?  

Overleg hoe jullie samen deze Goede Week 

willen beleven. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI


Bidden  

Lieve Jezus,  
Wij zijn een beetje blij en een beetje verdrietig.  
Blij omdat we vandaag aan uw intocht in Jeruzalem denken. 
En verdrietig om wat komen gaat.  
U houdt zoveel van ons dat U zelfs wilde sterven  
om ons weer gelukkig te maken. 
Dank U Jezus, dank U voor alles. 
U geeft ons zoveel. 
Deze Goede Week wil ik met U meeleven,  
ook al vind ik dat best moeilijk. 
Help mij dat ik U niet in de steek laat. 
Amen. 
 
 

Tip van de week 

Een kort filmpje van ruim één minuut: Pasen en de Goede Week, uitgelegd in lego.  

https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag 

Kinderen zijn welkom van 12.00 uur tot 13.00 uur,  

in het Trefpunt 

Eerst ga je een afbeelding voor op het kruis kleuren. 

Daarna bidden we samen de speciaal voor jullie geschreven  

“Kruisweg voor kinderen”.  

Bij mooi weer op het kerkhof, en anders in de kerk. 

Maandag 5 april, Tweede Paasdag 

11.00 uur: Gezinsmis, met als thema: ‘Hij leeft!’ 

Met na afloop paaseieren zoeken! 

Aanmelden via www.marthamaria.nl/vieringen  
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