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PALMZONDAG  
PASSIE VAN DE HEER 

Evangelie: Lucas 19, 28-40 (palmliturgie) 
en 

Lucas 23, 1-49 (Lijdensverhaal, korte versie) 
 

LOFZANG EN LIJDENSWEG 
 
De liturgische kleur van Palmzondag is rood. De viering van Palmzondag bestaat uit 
twee delen: 
I. De Palmliturgie waarbij de herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem 
plaatsvindt met de zegening van de palmtakken, voorlezing van het evangelie over 
de intocht en een processie (in ieder kerkgebouw kun je wel een ronde maken). 
II. 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. 
 
Het eerste deel van de viering kan buiten op het kerkplein of achterin het portaal 
plaatsvinden. Om de gelovigen de betekenis van de intocht van Jezus dieper te doen 
beleven, is het heel zinvol om met alle gelovigen gezamenlijk 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 te lopen 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. 
 
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 is door de priester met wijwater gezegend. Wij worden uitgenodigd het 
palmtakje thuis achter een kruisbeeld te hangen als teken van onze verbondenheid 
met Jezus. 
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Palmliturgie 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Mensen)  

 

Verteller: Op een dag ging Jezus verder op weg naar Jeruzalem. 

Zo kwam Hij in de buurt van Betfage en Bethanië. 

Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen vooruit met de opdracht: 

Jezus:  “Ga naar dat dorp ginds. 

Wanneer je er binnenkomt, zul je een jonge ezel vinden.  

Hij is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten.  

Maak hem los en breng hem hier. 

Zou iemand jullie vragen: Waarom maak je hem los? 

dan moeten jullie zeggen: De Heer heeft hem nodig.” 

Verteller: De twee leerlingen gingen dus op weg. 

Ze vonden alles juist zoals Hij het hun gezegd had.  

Toen ze de jonge ezel losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 

Mensen: “Waarom maken jullie de jonge ezel los?”  

Verteller: Zij antwoordden: 

Leerlingen: “De Heer heeft hem nodig.” 

Verteller: Ze brachten de jonge ezel bij Jezus, 

legden er hun mantels overheen en hielpen Jezus erop.  

Terwijl Hij verder ging, spreidden ze hun mantels over de weg.  

Toen Hij in de buurt van de stad kwam, 

waar de weg van de Olijfberg naar beneden gaat,  

begon de hele groep leerlingen, blij en uit volle borst  

een danklied voor God te zingen om alle wonderen die zij gezien hadden. 

Zij riepen: 

Mensen: “Gezegend de Koning, 

die komt in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer in den hoge!” 

Verteller: Enkele Farizeeën onder het volk zeiden tegen Hem: 

Mensen: “Meester, geef uw leerlingen een berisping.”  

Verteller: Maar Hij antwoordde: 

Jezus:  “Ik zeg je: als zij zwijgen, zullen de stenen roepen.”  

 

Verteller: Woord van de Heer. 

 

Eucharistieviering 
Vers voor het evangelie (Fil. 2, 8-9) 

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. 

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen 

is. 

 

Het lijdensverhaal volgens Lucas (korte versie) 

(Lucas 23, 1-49) 

 

(Rolverdeling: Verteller, Raad, Pilatus, Jezus, Volk, Leiders, Soldaten, Honderdman, Man 

1, Man 2) 

Verteller: Toen de raad van oudsten van het volk, van de hogepriesters en 

schriftgeleerden opstond, lieten ze Jezus naar Pilatus brengen. 
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daar begon men de aanklacht tegen Hem. Ze zeiden: 

Raad:  “Wij hebben vastgesteld, dat deze Man ons volk aanzet tot opstand. 

Hij beweert dat men geen belasting moet betalen aan de keizer.  

En zichzelf geeft Hij uit voor de Messias, de koning.” 

Verteller: Pilatus vroeg Hem: 

Pilatus: “Bent U de koning van de Joden?”  

Verteller: Hij antwoordde hem: 

Jezus:  “Het is, zoals u zegt.” 

Verteller: Pilatus zei daarop tegen de hogepriesters en het volk: 

Pilatus: “Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.”  

Verteller: Maar zij drongen aan en riepen: 

Volk:  “Hij brengt het volk tot opstand door wat Hij preekt in heel het joodse land. 

In Galilea is Hij ermee begonnen en nu doet Hij het tot hiertoe.”  

Verteller: Toen Pilatus dat hoorde, 

vroeg hij of de man iemand uit Galilea was. 

Nadat hij gehoord had, dat Jezus behoorde tot het gebied  

waarover Herodes regeerde, stuurde hij Hem door naar Herodes  

die in die dagen ook in Jeruzalem was. 

Herodes was blij dat hij Jezus te zien kreeg, 

want hij had al eerder verhalen over hem gehoord  

en Hem willen ontmoeten. 

Hij hoopte nu Hem een wonder te zien doen.  

Allerlei vragen stelde hij aan Jezus, 

maar Hij gaf helemaal geen antwoord. 

De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden  

bleven Hem alsmaar beschuldigen. 

Herodes en zijn soldaten vernederden en bespotten Hem. 

Hij deed Hem een pronkmantel om en stuurde Hem terug naar Pilatus. 

Herodes en Pilatus sloten op die dag vriendschap met elkaar.  

Voordien waren ze steeds vijanden van elkaar geweest. 

Daarna riep Pilatus de hogepriesters, 

de leiders van het volk en de mensen bij elkaar en zei tegen hen: 

Pilatus: “Jullie hebben deze man voor mij geleid als iemand  

die het volk aanzet tot opstand. 

Wel, ik heb Hem verhoord waar jullie bij waren, 

maar ik heb niets kunnen vinden waarvan jullie Hem beschuldigen.  

Herodes ook niet, want hij heeft Hem naar ons teruggestuurd.  

Het is helder: Hij heeft niets gedaan dat de doodstraf verdient.  

Daarom zal ik Hem laten geselen en dan vrijlaten.” 

Verteller: Toen begonnen ze allemaal tegelijk te schreeuwen:  

Volk:  “Weg met Hem! Laat Barabbas vrij!” 

Verteller: Deze Barabbas was gevangengezet 

voor een opstand in de stad en voor een moord.  

Opnieuw sprak Pilatus tegen hen, 

Want hij wilde Jezus vrijlaten. Maar zij schreeuwden terug: 

Volk:  “Kruisig Hem! Kruisig Hem!”  

Verteller: Voor de derde keer vroeg Pilatus hun: 

Pilatus: “Maar wat voor kwaad heeft deze man dan gedaan?! 

Ik heb niets in Hem gevonden dat de doodstraf verdient. 
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Daarom zal ik Hem laten geselen en dan vrijlaten.”  

Verteller: Zij bleven luidkeels zijn kruisiging eisen. 

En hun geschreeuw besliste de zaak. 

Pilatus bepaalde dat moest gebeuren wat zij eisten.  

Ze hadden gevraagd om de loslating van de man  

die in de gevangenis zat voor opstand en moord. 

Hij liet hem vrij. Maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur. 

 

Toen ze Hem wegvoerden, 

hielden zij een man aan die van het veld kwam:  

een zekere Simon uit Cyrene. 

Ze lieten hem het kruis achter Jezus aan dragen.  

Een grote menigte mensen volgde Hem. 

Er waren ook vrouwen bij die zich op de borst sloegen  

en jammerden om Hem. Jezus draaide zich naar hen toe en zei: 

Jezus:  “Vrouwen van Jeruzalem! 

Jullie moeten niet huilen over Mij, maar over jezelf en over je kinderen. 

Want er komen dagen waarop men zeggen zal: 

‘Gelukkig degenen die onvruchtbaar zijn en die  

geen kinderen hebben gekregen en geen kinderen aan de borst hebben gehad 

om te voeden.’ Dan zal men tegen de bergen zeggen: ‘Valt op ons’  

en tegen de heuvels: ‘Bedek ons’. 

Want als men zo doet met het groene hout,  

wat zal er dan met het dorre hout gebeuren?” 

Verteller: Er werden ook nog twee anderen weggevoerd. 

Het waren twee misdadigers, 

die samen met Hem ter dood gebracht moesten worden.  

Toen zij op de plaats kwamen die Schedelplaats heet,  

sloegen ze Hem daar aan het kruis, 

Dat gebeurde ook met de misdadigers: de een rechts,  

de ander links naast Hem. En Jezus zei: 

Jezus:  “Vader, vergeef het hun, 

want zij weten niet wat ze doen.”  

Verteller: Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te loten. 

Het volk stond toe te kijken, maar de leiders van het volk  

lachten Hem uit en zeiden:  

Mensen: “Anderen heeft Hij gered; Laat Hij nu eens zichzelf redden, 

als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!”  

Verteller: Ook de soldaten bespotten Hem; 

Zij brachten zure wijn naar Hem en zeiden:  

Mensen: “Als U de koning van de Joden bent, red dan Uzelf.” 

Verteller: Boven het kruis had men geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse 

letters: ‘Dit is de koning van de Joden.’ 

Ook een van de misdadigers die daar hingen, bespotte Hem: 

Man 1: “Bent U niet de Messias? 

Red dan Uzelf en ook ons.”  

Verteller: Maar de andere wees hem terecht: 

Man 2: “Heb jij dan zelfs geen eerbied voor God? Je krijgt toch dezelfde straf! 

En wij krijgen die straf terecht, want wij hebben het verdiend.  
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Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” 

Verteller: Daarop zei hij: 

Man 2: “Jezus, denk aan mij, als U in uw Koninkrijk komt.”  

Verteller: En Jezus zei tegen hem: 

Jezus:  “Ik verzeker je: vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs.” 

Verteller: Het was rond het zesde uur. 

Tot aan het negende uur werd het donker in heel die streek, 

want er kwam een zonsverduistering 

Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  

Toen riep Jezus luidop: 

Jezus:  “Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.”  

Verteller: Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

 

(Uit eerbied en dankbaarheid voor Jezus' dood aan het kruis knielen wij allen enige tijd, 

in stilte biddend) 

 

Verteller: De honderdman loofde God, 

toen hij zag wat er gebeurde, en zei:  

Honderdman: “Werkelijk, deze man was een rechtvaardige.” 

Verteller: Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengekomen  

gingen weer naar huis. Bij het zien van wat er gebeurd was 

sloegen zij zich op de borst. 

Maar allen die bij Hem hoorden keken op een afstand toe. 

Daarbij waren ook de vrouwen, 

Die Hem gevolgd waren vanuit Galilea.  

Woord van de Heer. 

 
 


