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PALM- OF PASSIEZONDAG 
 

Evangelie: Matteüs 21, 1-11 

Jezus, de lijdende Koning 
 

De liturgische kleur van Palmzondag is rood. De viering van Palmzondag bestaat uit 
twee delen:  

1. De Palmliturgie waarbij de herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem 
plaatsvindt; de palmtakken worden gewijd, het evangelie over de intocht wordt 
voorgelezen en dan vindt er een processie plaats (in ieder kerkgebouw kun je wel 
een ronde maken). 

2. Na de processie begint het tweede deel: de Eucharistieviering met het 
openingsgebed, de lezingen en het voorlezen van het Lijdensverhaal en de 
Liturgie van de Eucharistie. 

 
Om de gelovigen de betekenis van de intocht van Jezus dieper te doen beleven, is het 
heel zinvol om gezamenlijk (met alle gelovigen, jong en oud) een processie te houden. 
Dit is ook belangrijk voor de kinderen om mee te maken. Na de palmwijding en de 
verkondiging van het evangelie van de intocht ontvangen alle gelovigen een palmtakje. 
Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd mee tel open in de processie die binnen in of 
buiten om de kerk wordt gelopen. Tijdens de processie worden liederen gezongen die 
passen bij de intocht (zie suggesties verderop). 
Kinderen kunnen hierbij eventueel ook hun zelfgemaakte palmpaasstokken dragen. 
Na de processie kunnen de kinderen naar de kinderwoorddienst om het lijdensverhaal 
te horen of daar een film over te bekijken. 
 
Op Palmzondag ontvangen wij in de kerk een takje dat doet denken aan de palmtakken, 
waarmee de mensen Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem toejuichten. Dat takje wordt door 
de priester met wijwater gezegend. Wij worden uitgenodigd het palmtakje thuis achter 
een kruisbeeld te hangen als teken van ons eerbetoon aan Jezus. 
 

Voorbereiding voor de leiding 
 
Referenties andere lezingen 
1e lezing: Jesaja 50, 4-7 
Tussenzang: Psalm 22, 8-9  17-18a  19-20  23-24 
2e lezing: Filippenzen 2, 6-11 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Jezus is voor het laatst op weg naar Jeruzalem. Jeruzalem is de hoofdstad van Judea. In 
de Bijbel wordt het ook Sion genoemd. Jeruzalem is het religieuze centrum van het 
Joodse volk vanwege de aanwezigheid van de Tempel (de enige).  
Jezus weet dat een groot lijden en de dood Hem te wachten staan.  
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Maar Hij weet ook dat Hij zijn leven uit handen gaat geven om de mensen te verlossen 
uit de slavernij van hun zonden. Hij zal de dood overwinnen en als Koning heersen over 
alles en allen. Daarom staat Hij nu toe dat zijn leerlingen Hem uitroepen tot Koning. 
Maar Hij is een nederige, zachtmoedige Koning, gezeten op een ezelsveulen. De ezel is 
in het oosten een fors en statig dier. Men verwachtte dat de komende Messias op een 
ezel de stad zou binnenrijden. Zo had immers de profeet Zacharia voorspeld: ”Zie, uw 
koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, 
op een veulen, het jong van een ezelin.” (Zach.9,9). In Jezus wordt deze profetie 
waarheid. Bij gebrek aan een zadel en zadelkleed, leggen de leerlingen hun mantels op 
de ezel. Ook spreiden velen uit het volk hun mantels uit op de weg. Dit is een oosterse 
gewoonte uit eerbewijs voor koninklijke en belangrijke personen. Kleren en takken 
worden snel tot een soort ruwe mat gevlochten zodat Jezus niet zomaar op de weg 
hoeft te rijden. De mensen jubelen voor Hem met de woorden uit Psalm 116 :  “.. 
gezegend wie komt: met de naam van de Heer”. Deze psalm wordt gebruikt in de 
liturgie van Joodse feesten. De mensen zijn zo vol van vreugde dat ze Hem eindelijk tot 
Koning mogen uitroepen dat ze Hem uitbundig toejuichen: ”Hosanna, Zoon van David, 
gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!”  
Het Hebreeuwse woord Hosanna betekent: ”Help mij (of red mij), smeek ik”. Jezus 
wordt Zoon van David genoemd zoals Matteüs in de geslachtslijst in zijn eerste 
hoofdstuk al heeft aangetoond. De mensen erkennen Jezus als de gezondene van God, 
de zo lang voorspelde Zoon van de grote koning David. Ook in onze liturgie herhalen wij 
deze woorden. Vlak voordat Jezus tijdens de Eucharistieviering zijn  ‘intocht’ doet in ons 
midden onder de eenvoudige gedaanten van brood en wijn, zingen of zeggen wij: 
”Heilig, Heilig, Heilig, de Heer ... Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de 
Naam des Heren. Hosanna in den hoge”. 
De hele stad Jeruzalem is in rep en roer door Jezus’ intocht. Wie is Hij toch? Het is 
enigszins verbazend dat het volk dat Jezus zojuist heeft toegeroepen Hem nu alleen een 
profeet noemt. 
Op dat moment beseffen Jezus’ volgelingen nog niet dat Jezus’ Koningschap niet van 
deze wereld is. Hij is een dienende Koning die uit liefde voor de mensen op het kruis zal 
gaan sterven. 
 
Visueel materiaal 
(naar keuze) 

 Een (kruis)beeld of afbeelding van Jezus en palmtakjes 

 Zie Free Bible Images voor verschillende PPS over de lijdensweek (Last week in 
Jerusalem) 

 Zie deze door Samuel Advies gemaakte Goede week / Paasfilm 

 Zie hier in de webwinkel voor een film over het leven en sterven van Jezus 

 Zie Set Bijbelse vertelplaten met prachtige platen voor de Goede week en Pasen 

 Zie Bijbelverhalen in beeld de losse platen over Jezus’lijden en sterven 

 Zie Pasen Vertelplaten set met prachtige grote platen van Palmzondag tot en met 
Pasen  

http://www.freebibleimages.org/search/?theme=Easter
https://www.samueladvies.nl/paasfilm-op-weg-naar-pasen/
https://www.samueladvies.nl/product-categorie/40dagenenpaastijd/cd-dvd-musical/
https://www.samueladvies.nl/product/set-bijbelse-vertelplaten-k-i-n/
https://www.samueladvies.nl/product/bijbelverhalen-in-beeld-nt/
https://www.samueladvies.nl/product/pasen-vertelplaten-set/
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 Met de kinderen langs de kruiswegstaties lopen (indien dit afbeeldingen zijn) en 
daarbij vertellen 

 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij ‘Komende 
zondagen’ 

 Knutselwerkjes Goede week zie Samuel site: o.a. Kruis Goede week - Pasen 

 Laat de kinderen in kleine groepjes een collage van teksten maken: wat zouden zij 
Jezus toeroepen bij zijn intocht. 

 Bereid met de kinderen de vier belangrijkste dagen van de Goede Week voor. Je 
vouwt een vel in vieren. Hierdoor ontstaan vier vakken. In het eerste vak komen 
palmtakken (Palmzondag). In het tweede vak komt het brood en de wijn,- Lichaam 
en Bloed van Christus- (Witte Donderdag). In het 
derde vak komt het kruis (Goede Vrijdag). In het 
vierde vak komt het graf (Paaszaterdag).  

 Uitnodiging Goede Week-Pasen (nr.VP619) Dit 
werkje kun je thuis zelf maken en bij de 
kinderwoorddienst aan de kinderen geven. Samen 
bespreek je de betekenis van de verschillende 
vieringen in de Goede Week en laat hen de tijden 
invullen. Probeer hen uit te nodigen al deze 
vieringen mee te beleven als voorbereiding op het 
grote Paasfeest. 

 Deze week staan we stil bij het lijden en sterven 
van Jezus. Nodig de kinderen uit een eigen gebed 
te maken waarin ze bijv. Jezus bedanken dat Hij 
dit alles voor ons heeft doorstaan of bidden voor 
mensen die nu lijden. 

 Palmpaasstok maken; nodig de kinderen op 
woensdagmiddag of zaterdag voor Palmzondag uit 
om een palmpaasstok te komen maken. Laat hen zelf een houten kruis van 
ongeveer 30cm hoogte op een standaard meenemen (goed zelf te maken). Kruis 
omwikkelen met wit crêpepapier (wit verwijst naar de Verrijzenis van Jezus) met 
gele stroken; op de plaatsen van de kruiswonden van Jezus propjes met rood papier 
plakken; 30 rozijnen aan een draad rijgen (verwijzen naar de 30 zilverlingen die 
Judas van de hogepriesters kreeg toen hij Jezus verried); 12 pinda’s aan een draad 
rijgen (12 apostelen) en beiden aan het kruis hangen; een haantje van papier of 
brooddeeg bovenop het kruis verwijst naar de verloochening van Jezus door Petrus; 
van ijzerdraad een cirkel maken en dit met takjes groen omwikkelen als de 
doornenkroon. Eventueel een klein paars doekje erbij voor de Goede Week en een 
klein wit doekje voor Pasen.  

 Nodig de kinderen uit met hun palmpaasstok op palmzondag naar de Heilige  
Eucharistieviering te komen en in de processie mee te lopen. 

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.veertigdagentijd-knutselwerkjes
https://www.samueladvies.nl/werkje/uitnodiging/
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 Verzamel in je parochie namen en adressen van zieken en mensen die alleen zijn en 
laat ieder kind na de palmzondag viering zijn / haar kruis persoonlijk bij iemand 
afgeven. 

 
Liederen 

 Hosanna (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Een boom vol liedjes 2 en muziekbundel 
Een boek vol liedjes 1) 

 Kleine ezel (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Een boom vol liedjes 1 en muziekbundel  
Een boek vol liedjes 1) 

 Palmpasen (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Witte zwanen Zwarte zwanen en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Waarom bleef U zo stil .. (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Bewaar het in je hart en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Sluit vrede met God (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Bewaar het in je hart en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 2) 

 Hosanna, hosanna en Heel alleen in de hof en Als ik m’n ogen sluit (Jan Visser zie 
muziekbundel Zingen maakt blij) 

 Palmpasen (Hanna Lam & Wim ter Burg zie cd / verzamelbundel Alles wordt nieuw) 
  

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te 
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!  
Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer 
een stickertje kunnen plakken. 
 
Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Jezus is een bijzondere Koning. Hij geeft zijn leven vrijwillig vol liefde uit handen om ons 
te verlossen. 
 
Inleidend gesprek 
Als je een zak snoep hebt om uit te delen of iets heel moois om te laten zien, dan wil 
iedereen in de klas je ‘vriend’ zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt? En als alles dan 
weer gewoon is of  jij krijgt bijvoorbeeld pukkels of een andere uitslag waardoor je er 
anders uitziet, dan zijn er ineens minder vrienden. Wie herkent dat?  
Zoiets gebeurde ook met Jezus. Hij had vele zieken genezen en mensen gevoed met 
brood en vis. Ze willen Hem tot Koning uitroepen en juichen Hem toe bij zijn intocht in 
Jeruzalem. Maar wie zijn nog zijn vrienden wanneer Hij zijn lijden ondergaat en op het 
kruis sterft? 
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Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
De zwemkampioen is gisteren in onze opgetogen stad wel heel feestelijk 
binnengehaald. In een open rijtuig, voorafgegaan door sportverenigingen en de 
harmonie "Concordia", mocht de kampioen een ereronde door de stad rijden. 
Op het gemeentehuis ontving hij een deftige oorkonde, dat hij ereburger van de stad is 
geworden.  
Dat las ik in onze plaatselijke krant. Prachtige foto’s van jubelende mensen en vooral 
van de beroemde zwemkampioen. 
Een week later stond er in dezelfde krant: Er gaan hardnekkige geruchten, dat meneer 
X bij zijn topprestatie doping heeft gebruikt! 
De mensen waren verschrikkelijk teleurgesteld. Ze wilden zelfs dat hij geen ereburger 
meer zou zijn. En al kon naderhand gemeld worden dat de geruchten over doping 
waarschijnlijk alleen roddelpraat waren, de zwemkampioen had voor de grote massa 
afgedaan! "Waar rook is, daar zal ook wel een vuurtje zijn!" zei men spottend. Er was 
helemaal geen vuurtje maar dat geloofden alleen zijn trouwste vrienden.  
Ja, zo snel kan een mens door andere mensen aan de kant gezet worden! 
 
Jezus heeft het ook meegemaakt. Eerst juichten de mensen Hem toe en werd Hij 
binnengehaald als een koning en nog geen week later wilden ze Hem aan het kruis 
slaan! Ja, zo kunnen mensen zijn! Luister maar naar het evangelie. 
 
Evangelie 
Het lijdensverhaal leent zich er bijzonder voor om in rollenspel samen door te lezen. 
 
Praktische toepassing 
In deze week herdenken wij Jezus’ lijden en sterven. Probeer deze week iedere dag 
even aan Jezus te denken en Hem te danken voor al de pijn en angsten die Hij uit liefde 
voor ieder van ons heeft gedragen. 
 
Gespreksvragen 
Vind je een ezel echt een ‘koninklijk vervoermiddel’? 
Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben bij al het gejuich? 
Als jij er toen bij was geweest, wat zou jij Jezus toegeroepen hebben? 
 
Lied en / of verwerking 
Zie suggesties boven. 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één 
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie muziekbundel 
Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk mee gebeden 
worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is 
wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 
 



www.samueladvies.nl 6 Palmzondag A 

Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
Jezus, de lijdende Koning. 
Alternatief: Door lijden tot heerlijkheid 
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Almachtige eeuwige God, 
U heeft aan de mensen Jezus Christus onze Verlosser 
als een voorbeeld van nederigheid gegeven. 
Hij heeft uw wil vervuld door mens te worden zoals wij 
en zijn leven te geven op het kruis. 
Geef dat wij ter harte nemen 
wat zijn lijden ons te zeggen heeft 
en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
In de Heilige  Eucharistieviering wordt de rol van ‘Jezus’ door de diaken of de priester 
gelezen. 
 
Voorbede 
Bidden wij tot God, die onze harten kent: 
1. Voor alle mensen die werken voor uw Kerk, dat zij in deze Goede Week met grote 

liefde het lijden en sterven van Jezus verkondigen. 
2. Voor mensen die het geloof in Jezus en Zijn Kerk verloren hebben. Dat zij de weg 

naar Hem terug mogen vinden. 
3. Voor mensen die veel te lijden hebben, dat zij bij Jezus troost kunnen vinden. 
4. Voor ons allemaal, dat het palmtakje dat wij krijgen een teken mag zijn, dat wij ook 

in deze tijd als echte vrienden van Jezus willen leven. 
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
schenk ons verzoening 



www.samueladvies.nl 7 Palmzondag A 

door het lijden en sterven van uw eniggeboren Zoon. 
Wij kunnen uw vergeving 
niet door onze goed daden verdienen. 
In dit ene, volmaakte offer komt U ons tegemoet 
met uw liefde en barmhartigheid. 
Door Christus onze Heer. 
 
De eigen prefatie van Palmzondag:  
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 
en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij 
die zelf onschuldig was, heeft willen lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen 
kwaad bedreven had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn dood heeft 
onze zonden uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid. Daarom met alle 
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden 
wij U, en zingen U toe vol vreugde: Heilig… 
 
Gebed na de communie 
Heer God, 
U heeft ons gesterkt door deze Eucharistie. 
De dood van uw Zoon geeft ons hoop en versterkt ons geloof. 
Moge zijn verrijzenis ons doen standhouden 
op de weg naar het eeuwig geluk. 
Door Christus onze Heer 
 
Uitwerking thema 
Organiseer een processie bij de palmzondag viering. Eventueel kan de palmwijding 
buiten op het kerkplein plaatsvinden en vervolgens samen in processie de kerk 
binnengaan. Laat niet alleen kinderen meelopen maar nodig ook de andere 
kerkgangers uit om mee te lopen. Zing samen en draag de palmpaasstokken en 
palmtakjes mee als hulde voor Jezus onze Koning. Zie verder de beschrijving van de 
palmpaasstok bij verwerkingsmogelijkheden. 
Zorg dat vandaag niet alleen het evangelie van de intocht wordt voorgelezen maar ook 
het lijdensverhaal. 
 
 


