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Voor jullie ligt ons allereerste e-book. Nu we thuis zitten en niet weg kunnen, ben ik
zelf op zoek naar materiaal om mijn kinderen iets te leren. Er is heel veel op internet te
vinden, maar over Palmpasen helaas niet veel. Dus ik heb, wat ik heb kunnen vinden
bij elkaar gebundeld. En dat willen we met jullie delen!
 
Zelf vind ik het belangrijk om mijn kinderen iets mee te geven over tradities en religie.
Later kunnen ze zelf besluiten wat ze willen doen, maar ik wil heel graag dat ze de
symboliek en geschiedenis leren. 
 
Alles wat in dit e-book staat is door ons zelf gemaakt en dus getest. Het zijn soms niet
de meest fantastische foto's, maar dat gaat ook niet als je iets samen met kinderen
maakt. De teksten komen deels van internet, op de laatste pagina staan de
verwijzingen.
 
Hopelijk geeft het jullie inspiratie om van Palmpasen samen een feestje te maken.
 
Heel veel lees en knutselplezier!
 
Mia en Linda

V O O R W O O R D



Voorwoord
Wat is Palmpasen?

Uitleg
Liturgische kleur

Tradities
Tradities
Data 

Bijbelverhaal
Uit de Kijkbijbel
Navertelling uit Lucas
Uit de Kinderbijbel van Nita Abbestee

Bucketlist
Palmpasenstok

Uitleg
Werkbeschrijving

Broodhaantje bakken
Liedjes
Interessante pagina's

 
 

I N H O U D S O P G A V E



Palmpasen is het begin van de Goede week en onderdeel van de 40 dagen
vasten (tussen Carnaval en Pasen). Het doel van de Goede week is de
overweging van het lijden en sterven van Jezus. Hij overwon de dood.
 
Palmpasen wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Andere namen zijn
Palmzondag of Passiezondag.
 
Bij Palmpasen hoort het Bijbelverhaal van Jezus die op een ezel zijn intocht in
Jeruzalem deed. Omstanders juichten hem toe met palmtakken en legden
hun mantels en palmtakken op de weg, om een mooi pad te maken. Ze
haalden hem binnen als Koning.
 
Dezelfde mensen bespotten hem een paar dagen later en wensten hem dood.
 
Jezus ging naar Jeruzalem om Pesach (een joods feest, ter ere van de uittocht
van Egypte) te vieren.
 
Palmen zijn het symbool voor de koning, olijftakken zijn het teken van de
vrede. Daarom zie je meestal een van deze takken bij de afbeeldingen van
Palmpasen.
 

W A T  I S  … ?
Palmpasen

Uitleg

Rood
De liturgische kleur is rood. Rood is de kleur van bloed. Het wordt in de kerk
gebruikt voor de dagen waarop het lijden van Jezus centraal staat. 
Het is ook een koningskleur



Palmzondag wordt meestal gevierd met een optocht. De eerste optocht in
Nederland vond plaats in 1921 in Arnhem. Al in de Middeleeuwen werden er
palmpaasprocessies gehouden.
 
Kinderen maken (op zaterdag) een palmpasenstok. Deze wordt in de optocht
meegenomen. Verderop geven we meer uitleg over de palmpasenstok.
Na de kerkdienst worden de Palmpaasstokken uitgedeeld in de buurt, aan
mensen die bijvoorbeeld in het verzorgingstehuis zitten.
 
In de kerkviering worden takjes (meestal buxus) gewijd, om mee naar huis te
nemen. Deze kun je dan bijvoorbeeld achter een kruisbeeld steken. Dit moet
bescherming bieden aan onweer en blikseminslag, onheil, misoogst, ziekten en
dood. Op Aswoensdag (de woensdag na Carnaval) worden de takjes verbrand,
om er een Askruisje mee te maken.
 
In sommige plaatsen worden de palmtaksjes midden in het veld en op de vier
hoeken geplaatst. Palmen noemen ze dit.
 
In de protestantse kerk leggen veel mensen een openbare belijdenis van het
geloof af.

Palmpasen wordt op de zondag voor Pasen gevierd.
Het is geen wereldwijd feest. Vooral in België, Colombia,
Denemarken, Nederland en Spanje wordt Palmpasen gevierd.
 
In 2020 is dit zondag 5 april. 

T R A D I T I E S
Palmpasen

Data

Tradities



Het is vlak voor Pasen – Pesach noemen de Joden dat. 
Het is hun belangrijkste feest. 
Ook Jezus wil dit vieren met zijn leerlingen. 
Zijn leerlingen vinden een ezeltje voor hem om op de rijden. 
Daar rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Als een koning, een redder. 
De mensen weten al dat hij er aankomt. Ze juichen hem toe. 
Ze zwaaien met palmtakken en leggen hun mantels op de grond, zodat het
ezeltje erover heen kan lopen. 
Hosanna, Hosanna! Alle eer aan God.

B I J B E L V E R H A A L
Palmpasen

Uit de Kijkbijbel



Jezus trok al een hele tijd met zijn leerlingen rond en vertelde verhalen over
het koninkrijk van God. Op een dag zei Jezus: "Zien jullie dat dorpje? Zoek een
ezel die aan een paal staat, en haal die voor mij op!" De leerlingen schrokken
en vroegen: "Maar we kunnen toch niet zo maar iemands ezel pakken." Maar
Jezus zei: "Zeg maar tegen de eigenaar dat de Heer hem nodig heeft." Ze
vonden de ezel en de eigenaar vond het goed dat ze de ezel meenamen. Toen
ging Jezus op de ezel zitten en reed hij Jeruzalem binnen. De mensen aan de
kant van de weg begonnen te zwaaien met palmtakken. Ze legden hun jassen
op de grond, zodat de ezel daar overheen kon lopen. Iedereen riep blij:
"Hosanna, onze koning is er!"
 
Over een paar dagen zouden Jezus en zijn leerlingen het Joodse paasfeest
gaan vieren. Jezus had al een paar leerlingen vooruit gestuurd om een huis te
zoeken. Zij moesten naar de eigenaar van het huis gaan en zeggen: "De
Meester wil bij u zijn paasmaal houden." De eigenaar regelde alles wat nodig
was voor het Paasmaal. Op de tafel stond: het platte brood, de wijn, de bekers,
de kruiden en het lamsvlees. Ze gingen allemaal aan tafel, ook Jezus kwam
erbij. Ze zaten in een grote kring rond de tafel: de kring van Jezus.
 
Toen zei Jezus: "Iemand van jullie zal Mij verraden". De leerlingen schrokken en
vroegen: "Ik ben het toch niet, Heer?" Ook Judas, die Hem al verraden had,
vroeg het: "Ik ben het toch niet, Meester?" "Je zegt het", antwoordde Jezus.
Ook Petrus vroeg: "Ik ben het toch niet, Heer?"
"Jij zult voordat de haan heeft gekraaid, drie keer zeggen dat je mij niet kent",
zei Jezus.
 
Toen zegende Jezus het brood. Hij brak het, en Hij gaf het aan zijn leerlingen.
"Neemt, eet, dit is mijn Lichaam." Hij pakte ook een beker wijn. Die zegende Hij
ook en Hij gaf hem aan zijn leerlingen. "Drink hier allen uit. Dit is het Bloed van
het Verbond. Vanaf nu zal Ik geen wijn meer drinken, totdat Ik dat opnieuw
met jullie kan doen in het Koninkrijk van mijn Vader." Daarmee bedoelde
Jezus: pas als Ik uit de dood ben opgestaan, zal Ik weer bij jullie kunnen zijn

B I J B E L V E R H A A L
Palmpasen

Navertelling Lucas 19,28-40 en Lucas 22,14-23+56
(gebaseerd op 'Het Licht op ons pad')



In de grote stad Jeruzalem hadden de mensen al gehoord dat Jezus zou komen. Opgetogen
en vol verwachting keken ze naar hem uit. Dichtbij de stad lag een berg die men de
Olijfberg noemde.
Toen Jezus nu deze berg naderde, sprak hij tot twee van zijn discipelen: ‘Ga beiden naar het
kleine dorpje daar, dat tegenover de Olijfberg ligt. Als jullie daar binnenkomen, zullen jullie
een jonge ezel vinden, een veulen nog, vastgebonden aan een paal. Maak dat dier dan los en
breng het hier. En als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De heer heeft het dier
nodig en wij brengen het straks weer terug.”
De discipelen knikten en vertrokken. En zij vonden, precies zoals Jezus gezegd had, een
ezelsveulen vastgebonden bij de ingang van het dorp. Terwijl zij het losmaakten kwam de
eigenaar en vroeg: ‘Waarom maakt u dat veulen los? Het dier is toch niet van u?’
En de discipelen antwoordden zoals hun was opgedragen: ‘De Heer heeft het nodig. Straks
brengen we het weer terug.’ Toen liet de eigenaar hen rustig gaan.
Zij namen het veulen mee en brachten het bij Jezus. Met hun mantels bedekten zij de rug
van het dier en daarna hielpen zij Jezus om erop te gaan zitten. En zo trokken ze samen de
stad binnen. Jezus zittend op het ezelsveulen en zijn discipelen eromheen geschaard.
Al van verre zag men de kleine stoet naderen. Er ging een gejuich op dat zich voortplantte
langs alle hoofdwegen waar de mensen zich in drommen hadden opgesteld. Velen deden
hun mantels af en spreidden die op de straat uit, als ware het een kostbare loper, die voor
een koning werd ontrold.
Anderen plukten takken van de palmbomen langs de weg en van bloeiende struiken uit de
tuinen. En zij zwaaiden en wuifden daarmee, alsof het evenzovele vlaggen en vaandels
waren, waarmee een koning werd begroet. En toen hij in al zijn majesteitelijke eenvoud
langs hen reed, riepen zijn discipelen die hem gevolgd waren en zij, die zich onder de
mensen bevonden in opperste vreugde uit: ‘Gezegend hij die komt, de koning, in de naam
van de Heer!. In de hemel is zijn Vrede en ere voor Hem in de hoogste hemelen! Hosanna!’
Het was één grote juichkreet die langs alle hoofdwegen weerklonk. Jezus trok
onverstoorbaar rustig verder. Hij wist waarom hij Jeruzalem binnenkwam. Enige Farizeeën,
die zeer geprikkeld waren omdat Jezus zo’n spontane ontvangt bereid werd, traden op hem
toe en zeiden: ‘Meester, bestraf uw discipelen! De woorden die zij uitroepen, zijn ongehoord.’
En het antwoord van Jezus antwoord luidde: ‘Ik zeg u, indien deze mensen zouden zwijgen,
zo zouden de stenen roepen. Want dit alles moet zo gaan!’
Terwijl de menigte juichte en door haar innerlijke blindheid het ware bedoelen van God niet
begreep, was Jezus bedroefd. Niet om zichzelf of om het offer dat van hem gevraagd werd,
maar om al die armen langs de weg, die meenden dat hij als een aardse koning over hen
zou regeren, terwijl hij geen ander doel had dan hen naar het hemelse koninkrijk te voeren.

B I J B E L V E R H A A L
Palmpasen

De laatste intocht van Jezus in Jeruzalem volgens de
kinderbijbel van Nita Abbestee



Naar kerkdienst luisteren of

 

Het Bijbelverhaal lezen

 

Palmpaasstok maken

 

Broodhaantje opeten

 

Palmpaas liedje zingen

 

B U C K E T L I S T
To do op Palmpasen

Palmpasen gaat over de intocht van Jezus, waarbij de menigte hem toejuichte met
palmtakken. Het is de start van de Goede week, in aanloop naar Pasen.



De palmpasenstok is een symbool voor de levensboom, het symbool van de
groei- en levenskrachten van de mens en de drager van de geest.
Op Goede Vrijdag moest Jezus dit kruis dragen en later stierf Jezus aan het
kruis.
Het kruis is ook het teken van het nieuwe en eeuwige leven in de hemel.
Het kruis wijst naar beneden (de aarde), omhoog (naar de hemel) en naar links
en rechts (de mensen om ons heen)

Paars: Kleur van de vaatenperiode
Gel: Kleur voor Witte Dondedag en het Paasfeest, kleur van de lente
Rood: Kleur van Palmpasen en goede vrijdag

Wanneer je de volgende 3 kleuren gebruikt hebben ze een extra speciale
betekenis:

De haan kraait in de morgen, als de zon opkomt en het Licht wordt. Jezus is
het Licht van de wereld en met Pasen opgestaan uit de Duisternis.
 
Op de kerktoren staat ook een haan. De haan kijkt altijd in de richting waar de
wind vandaan komt. De wind is hier het Kwaad. Hier staat hij dus symbool voor
waakzaamheid.
 
De haan is ook een teken van berouw. Jezus voorspelt met het Laatste
Avondmaal dat de haan de volgende ochtend 3x zal kraaien. Petrus zei drie
keer dat hij Jezus niet kent. Later had Petrus daar heel veel spijt van.
 
De haan is van brood. Dit verwijst naar de broodmaaltijd op Witte Donderdag,
maar ook van het Joodse Pesach. En naar de heilige eucharistie, de hostie. De
broodmaaltijd is het Laatste Avondmaal van Jezus, het was het laatste dat hij
at, voordat hij stierf.

De Palmpasenstok staat symbool voor de Goede week, Het Paasverhaal komt
terug in de symbolen die worden gebruikt.

W A T  I S  … ?
een Palmpasenstok

Uitleg

Kruis

Crêpepapier of linten

Broodhaan



De groene takjes zijn meestal van buxus of conifeer. Deze blijven lang groen.
Dit is het teken van het eeuwige leven.
 
Jezus kwam jerualem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene
bladeren van de bomen. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren en legden
ze opde grond, zodat de ezel erover heen kon rijden.. Ze wilden hun nieuwe
Koning verwelkomen. De Joden verwachtten dat Jezus de nieuwe koning zou
zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als hun Koning,
maar het liep anders als ze verwachten
 

Dat maakt blij, want het is feest met Pasen. Jezus stond op uit de dood. Zijn
Liefde was sterker dan het kwaad.

W A T  I S  … ?

Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilveren munten
 

Als teken van de lente en nieuw leven. Jezus stond na 3 dagen op uit de dood.
 

een Palmpasenstok

Groene takjes

30 rozijntjes

Paaseitjes

Snoepjes en versiering

Jezus had 12 leerlingen, ook wel apostelen of discipelen genoemd. Met hen ad
hij het Laatste Avondmaal
 

12 chipjes of noten

Een zure vrucht verwijst naar een spons met zure wijn die Jezus krijgt als Hij
aan het kruis hangt.

Sinaasappel of citroen



W E R K B E S C H R I J V I N G
Palmpaasstok maken

2 latten
Spijkers, schroef of tape
Crêpepapier of linten
Plakband om crêpepapier mee vast te plakken
Buxus of conifeer
Touw
Chips
Rozijntjes
Broodhaantje
2 boterhamzakjes
Paaseitjes

Benodigdheden

Maak de twee latjes aan elkaar, tot een kruis
Omwikkel het kruis met crepepaier of lint
Maak de buxus vast in het midden van het kruis
Rijg 12 chipjes aan een stukje touw en maak deze
aan de uiteinden vast
Doe 30 rozijntjes in een boterham zakje en maak
aan een kant vast
Doe een paar paaseitjes in een boterhamzakje en
maak aan de andere kant vast
Doe het broodhaandje bovenop het kruis
 Versier de palmpaasstok met lint, stickers of
andere mooie dingen

Uitleg



W E R K B E S C H R I J V I N G
Broodhaantje (deel 1)

250 gram bloem
175 ml lauw water of melk (ongeveer 35°)
7 gram gist (1 zakjes)
5 gram zout
Rozijntjes, voor de ogen
Weegschaal
Kommetje
Pollepel
Theedoek

Benodigdheden

Vermeng de bloem met het zout. 
Verwarm het water of melk tot lauwwarm (ca. 35
graden). Meng 15 gram gist aan met een deel van
het vocht en schenk dit met de rest van het vocht in
het kuiltje.

Roer het vocht met uw vinger of een houten lepel
van het midden uit door de bloem en kneed en sla
het daarna (of gebruik de kneedhaken van een
mixer) tot een soepel deeg. Hoe beter dat je kneed
hoe beter de gist zijn werk kan doen.
 



W E R K B E S C H R I J V I N G
Broodhaantje (deel 2)

Leg het deeg op een warme plaats te rijzen. Laat
bijvoorbeeld de bak van het aanrecht vollopen met
warm water.
Dek het deeg af met een schone theedoek.
Bestuif het werkblad met wat bloem. Kneed na 30-
45 minuten het deeg opnieuw goed door.
Leg het vervolgens weer 30-45 minuten te rijzen.

Verdeel het deeg in 3 bolletjes en maak er een
broodhaan van. Gebruik de rozijn als oogje.
 
Afbakken in een voorverwarmde oven op 240 in
ongeveer 25 minuten.

Als het bakken niet lukt, het broodhaantje kun je ook
kopen bij de AH
 



Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld
 
Wij zwaaien met takken 
En pakken de kleden
En spreiden ze uit op de straat
Waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst 
langs de wegen gaat
 

L I E D J E S
om te zingen

Pallem Pallem Pasen

Klim in de hoogste bomen

Wij zwieren met palmen
met bloemen en halmen
En sieren de straten voor Hem
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem
Hosanna
 

Palmpasen



Wij schreven zelf eerder al een artikel over het maken van een Palmpaasstok.
Deze vind je hier.
 
Ook hebben we een bord op Pinterest met kleurplaten verzameld over Pasen
en het paasverhaal.
 
Sites waar we onze inspiratie vandaan hebben:
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/palmzondag/bijbel/navertelling-
lucas-19-28-40.html
 
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/1135-wat-is-palmzondag.html
 
https://www.geloventhuis.nl/2015/wanneer-wordt-het-pasen/vertellen/de-
bijbelverhalen-van-de-goede-week-en-pasen.html
 
https://spirituelepasen.nl/de-laatste-intocht-van-jezus-in-jeruzalem-volgens-
de-kinderbijbel-van-nita-abbestee/
 
https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/
 
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/51673-pasen-
tradities-eieren-leggen-palmpasen-en-chocolade-ei.html
 
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
 
https://www.beleven.org/verhaal/het_paasverhaal_uit_de_bijbel
 
https://www.holyhome.nl/palmpasen.html

Voor nog meer leuke ideeën en informatie

I N T E R E S S A N T E  P A G I N A ' S

https://www.creatiefensimpel.com/palmpasenstok/
https://www.creatiefensimpel.com/palmpasenstok/
https://www.creatiefensimpel.com/kleurplaten-pasen-en-het-paasverhaal/
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/palmzondag/bijbel/navertelling-lucas-19-28-40.html
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/1135-wat-is-palmzondag.html
https://www.geloventhuis.nl/2015/wanneer-wordt-het-pasen/vertellen/de-bijbelverhalen-van-de-goede-week-en-pasen.html
https://spirituelepasen.nl/de-laatste-intocht-van-jezus-in-jeruzalem-volgens-de-kinderbijbel-van-nita-abbestee/
https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/51673-pasen-tradities-eieren-leggen-palmpasen-en-chocolade-ei.html
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://www.beleven.org/verhaal/het_paasverhaal_uit_de_bijbel

