PALMZONDAG
PASSIE VAN DE HEER
Evangelie: Lucas 19, 28-40 (palmliturgie)
en
Lucas 23, 1-49 (Lijdensverhaal, korte versie)

LOFZANG EN LIJDENSWEG

Voorbereiding voor de leiding
Referenties andere lezingen
1e lezing:
Jesaja 50, 4-7
Antwoordpsalm: Psalm 22, 8-9. 17-20. 23-24
2e lezing:
Filippenzen 2, 6-11
Achtergrondinformatie bij het evangelie
Wanneer vroeger joodse bedevaartgangers de poorten van de tempel in Jeruzalem
bereikt hadden, zongen ze Psalm 118 en de priesters heetten hen dan welkom met
de woorden: “Gezegend wie komt in de naam van de Heer.” Nu is het een wat
eigenaardige optocht die Jeruzalem binnentrekt. Mensen juichen alsof het een
koning is. Maar er is niemand op een kameel of in een draagstoel. Een eenvoudig
geklede rabbi zit op een jong ezelsveulen. De mensen roepen Hem toe: “Gezegend,
de koning, die komt in de naam van de Heer.” Jezus wordt als koning erkend ook al
is Hij een geheel andere koning dan de meeste wereldlijke koningen die vooral uit
zijn op macht, eer een rijkdom. In Jezus komt de voorspelling van de profeet
Zacharias tot vervulling: “Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij
is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.” (Zach.9,9).
Uit eerbied voor Hem spreiden de mensen hun mantels uit over de straat; een
vorstelijk eerbetoon. De mantels en takken kunnen gezien worden als een soort
“rode loper” die voor Jezus wordt uitgelegd. De mensen zijn buiten zichzelf van
blijdschap en zingen Hem lof toe. Eindelijk is hier dan hun koning, hun Messias!
Destijds was ook Salomo, de zoon van David, op een ezelveulen Jeruzalem
binnengetrokken na zijn zalving tot koning (zie 1 Koningen 1, 33-40). Maar hij werd
niet door allen als koning van Jeruzalem aanvaard. Zo protesteren nu ook veel
Farizeeën en zij willen dat Jezus zijn leerlingen verbiedt Hem als koning toe te
juichen. Maar al zouden de leerlingen ophouden, Jezus is Koning en zelfs heel de
schepping weet dat; de stenen zouden het bij wijze van spreke kunnen bevestigen.
De mensen begrijpen nog niet dat Jezus een heel andere koning zal zijn dan zij voor
ogen hebben… Een Koning met een doornenkroon! Een Koning die door velen niet
wordt geëerd, maar die men bespot en aan een kruis spijkert! De intocht van Jezus
wordt over een aantal dagen zijn kruistocht. Mensen zingen Hem nu de lof toe maar
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over een aantal dagen werken ze mee aan zijn lijdensweg. Maar Jezus weet dit en Hij
ondergaat alles vrijwillig. Hij wil gehoorzaam zijn aan zijn Vader tot heil van het hele
mensdom. Zoals vaak in de evangelietekst is er ook hier een tegenstelling tussen de
oppervlakkigheid van mensen en de diepe betekenis van Gods plan. Een echte stap
in geloof is altijd wanneer je durft uit te breken uit de oppervlakkigheid en
binnengaat in een eindeloze grote en diepe werkelijkheid van God.
De liturgie van palmzondag laat ons niet al te lang stilstaan bij de intocht van Jezus.
Meteen na de herdenking daarvan en de processie lezen we uit het Oude en Nieuwe
Testament verschillende teksten over het lijden van Jezus. De profeet Jesaja
voorspelt al hoe de houding van Jezus zal zijn: “Mijn rug bood Ik aan wie Mij sloegen,
mijn wangen aan wie Mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie Mij smaadden en bespuwden…(Jes. 50,5) De apostel Paulus schrijft in zijn
brief aan de Filippenzen hoe Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven: “En als mens
verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de
dood aan het kruis.” (Fil. 2, 9) In het lijdensverhaal uit het Lucas evangelie horen we
over de laatste uren van Jezus’ leven.
Het zijn waardevolle teksten die belangrijk zijn om rustig door te lezen. Ook kinderen
mogen best geconfronteerd worden met het lijden van Jezus. Wanneer ze al kunnen
lezen, kunt u gezamenlijk (met rolverdeling) het hier afgedrukte lijdensverhaal
doorlezen. U kunt ook beeldmateriaal over het lijden tonen. Vertel hen hoe Jezus in
alle waardigheid en rust alles onderging. Hij ging niet schreeuwen of schelden en
sloeg ook niet op de vlucht toen het moeilijk werd.
Wat zouden wij doen?
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
• 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 Advies site
bij ‘Komende zondagen’
• Knutselwerkjes Goede week –Pasen zie Samuel Advies site
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• 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).
Bespreek met hen wat er op ieder van die dagen gebeurt.
• 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 chocolade eitjes (12 apostelen) met plakband op de
dwarsbalken bevestigen; 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.
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.
• Voor thuis: kijk hier hoe je thuis met je gezin de Goed week mee kunt vieren
voor allerlei verschillende suggesties van films, gebeden, doe-dingen e.d.
Liederen
• Hosanna (Elly & Rikkert Zuiderveld zie Een boek vol liedjes 1)
• Kleine ezel (Elly & Rikkert Zuiderveld zie Een boek vol liedjes 1)
• Palmpasen (Elly & Rikkert Zuiderveld zie Een boek vol liedjes 1)
• Waarom bleef U zo stil .. (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)
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•
•
•
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•

Sluit vrede met God (Elly & Rikkert Zuiderveld zie 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)
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Opwekking)
Via Dolorosa (prachtig meditatief lied van Sela, gezongen door Kinga Ban)
Hard geslagen, vastgenageld (Sela)

Viering van de kinderwoorddienst
Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.
Inleidend gesprek met spiegelverhaal
Rik was razend populair, de koning van de popmuziek. Als gekken verdrongen de fans
zich om hem heen. Konden ze toch maar een handtekening van hem krijgen, hem
even aanraken of de trotse eigenaar worden van een plukje van zijn haar! Overal zag
je zijn gezicht: op posters, in tijdschriften en kranten en natuurlijk op tv. Overal
hoorde je zijn muziek. In de winkels verkocht men Rik-T-shirts, Rik-bekers, Rikhanddoeken! Je kon het zo gek niet bedenken. Toen gebeurde datgene waarvoor
elke zanger angst heeft... Hij werd hees en kon niet meer zingen… Hij had al die jaren
veel te veel van zijn stem gevergd, nu zou hij nooit meer een goede zanger worden!
Waar bleven ze nu? Die fans, die niet zonder hem konden leven? Er was helemaal
niets meer! Zijn naam werd niet meer genoemd en bij die quiz op tv moesten de
kandidaten zelfs opzoeken hoe hij ook alweer heette. Twee fans had hij nog over:
dat waren zijn vrouw en zijn zoontje. Die bleven hem trouw door dik en dun. Nu
besefte hij pas goed hoeveel hij van hen hield!
Ja, zo kan het gaan. Het ene moment ben je razend populair en het andere moment
moeten de mensen niets meer van je hebben! Jezus heeft dat ook allemaal
meegemaakt, op een vreselijke manier. Eerst hebben ze Hem toegejuicht als hun
Koning en nog geen week later hebben ze Hem aan het kruis gespijkerd! Luister maar
naar de evangelies van vandaag.
Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.
Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Eerst is er lofzang voor Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem. Later gaat zijn lijdensweg
door de stad. Gaan we met Jezus mee tot het kruis? Blijven we Hem trouw?
Gespreksvragen
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Hoe reed Jezus Jeruzalem binnen?
Wat deden de mensen om Hem feestelijk te begroeten?
Waarom noemt men de week na palmzondag eigenlijk de Goede Week?
Praktische toepassing
Bespreek met de kinderen hoe zij van de Goede Week een bijzondere week kunnen
maken, door elke dag even stil te staan bij alles wat Jezus heeft moeten meemaken,
zijn lijden en zijn sterven. Bedank Hem iedere dag voor zijn lijden uit liefde voor jou
en mij.
Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie 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 samen met de kinderen gebeden worden als
slot van de kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste
is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen
Thema
Van intocht tot kruistocht.
Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze zondag.
(zie voor de oraties en de speciale prefatie van Palmzondag het (Altaar)missaal)
Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de Eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.
Voorbede
Laten we God al onze intenties voorleggen.
1. Voor al onze priesters en pastoraal werkenden, dat zij deze week de gelovigen
helpen het lijden van Jezus diep mee te beleven.
2. Voor alle slachtoffers van oorlogen en rampen, dat er moedige mensen zullen zijn
die hun hulp kunnen bieden.
3. Voor mensen die door hun vrienden in de steek gelaten worden, dat zij nieuwe
vrienden zullen vinden.
4. Voor onszelf, dat wij het deze week stil maken in ons hart om met Jezus mee te
leven op zijn weg naar het kruis.
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Uitwerking thema
Leg de mensen in het kort uit wat we vieren op Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Paaszaterdag (paaswake) en Pasen zelf. Nodig hen van harte uit alle vieringen mee
te komen vieren en zo dieper te ervaren hoe intens groot de liefde is waarmee de
Heer zijn lijdensweg voor ons is gegaan.
Geef na deze viering iets mee naar huis om de gezinnen te stimuleren de Goede
Week te vieren en ook thuis te beleven. Bijvoorbeeld: De laatste week op weg naar
Pasen (Een boekje met een verhaal en een gebed voor iedere dag van de Goede
Week) of een van de volgende knutselwerkjes voor de Goede week en Pasen.
Je zou ook een kleine beschrijving met suggesties voor een Goede Week / Paastafel
kunnen geven die thuis in de gezinnen gemaakt kan worden.
Voor de Goede Week: een palmtakje, een kruisbeeld met een paars doekje, brood
(matzes) en wijn, krantenknipsels van mensen die lijden …..
Voor Pasen: Een steen, voorjaarsbloemen en een wit doekje voor het kruis.
Eventueel op een dienblad met zand en steentjes een Paastuin maken.
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