
Kindernevendienst Salvatorparochie Utrecht 
 
 
Beste ouders, 
 
Aanstaande zaterdag zouden we met de kinderen de Palmpasenstok versieren ter 
voorbereiding op aanstaande zondag – Palmzondag. Ook lopen we dan altijd de processie 
mee met de viering op Palmzondag. Vanwege het Corona-virus is dat helaas niet mogelijk.  
 
Dat vinden we heel erg jammer! Maar neemt niet weg dat de kinderen thuis natuurlijk wel 
een Palmpasenstok kunnen maken!  
 
Hierbij willen we alle kinderen van harte uitnodigen dit te doen!  
 
Zoek buiten een paar mooie stokken, bindt deze vast met touw en versieren maar! Met 
crêpe-papier, gekeurde linten, lekkers (paaseitjes, pinda’s, doosje rozijntjes bijvoorbeeld) en 
uiteraard bovenop een broodhaantje (te koop bij de bakker of de supermarkt). Onderaan 
deze mail staat uitleg over de betekenis van de Palmpasenstok. Leuk om met de kinderen 
door te nemen.  
 
Een idee voor aanstaande zondag is om samen uw kind(eren) het evangelie te lezen over de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarvoor kan bijvoorbeeld onderstaande tekst worden 
gebruikt. We hebben er wat bijpassende vragen bij gedaan. Een andere suggestie is om ook 
het (bekende) liedje te zingen: 
 

Lied voor Palm Palmpasen 
Hei koerei 
Over enen zondag 
Hebben wij een ei 

Een ei, is geen ei 
Twee ei is een half ei 
Drie ei is een Paasei 

Palm Palmpasen 
Hei koerei 
Over enen zondag 
Hebben wij een ei 

Een ei, is geen ei 
Twee ei is een half ei 
Drie ei is een Paasei 

 
We hopen dat we zo toch - op gepaste afstand maar in ons hart met elkaar verbonden - 
samen Palmpasen kunnen vieren! 
 
We wensen u samen met de kinderen een leuke knutselmiddag en mooie Palmzondag toe! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team kindernevendienst Salvatorparochie  

 
 
 



Symboliek van de palmpaasstok 

Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg 
stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Deze takjes kunnen mee naar huis 
gegeven worden om achter het kruisbeeld te steken. Daar blijven ze zitten tot 
Aswoensdag volgend jaar. Ze zijn symbool voor eeuwig leven. 

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal 
sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog 
feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering. 

Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.  

Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de 
haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus 
zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van 
de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet. Het broodhaantje 
wordt pas met Palmpasen op de stok gezet. 

Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 
12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen. 

Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen worden die verwijzen naar 
de 30 zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van Jezus. 

Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht 
drinken. 

Eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis. 

 

Jezus gaat naar Jeruzalem (Mc. 11,1-10) 
 
‘Kom, we gaan naar Jeruzalem’, zegt Jezus tegen Zijn leerlingen. ‘Daar wil ik het 
Paasfeest vieren’. 
‘Gaan jullie maar vast vooruit’, zegt Hij tegen Thomas en Andreas. ‘Onderweg, in het 
volgende dorp, zullen jullie bij een dikke boom een jonge ezel vinden. Niemand heeft 
er nog ooit op gereden. Breng die maar voor me mee. Als iemand vraagt waarom je 
die ezel zomaar meeneemt, zeg dan maar dat Ik jullie gestuurd heb. En dat we de 
ezel ook weer zullen teruggeven.’  
Tomas en Andreas keken elkaar aan. Wat een vreemde opdracht…  
‘Maar Jezus zal wel weten wat Hij doet’, zegt Tomas. Ze lopen vooruit en vinden in 
het volgende dorp een jonge ezel. Hij staat vastgebonden aan een boom, precies 
zoals Jezus gezegd heeft. Meteen beginnen ze hem los te maken, om hem voor 
Jezus mee te nemen. 
‘Wat doen jullie nou? Hé, blijf eens van die ezel af.’, zegt een vrouw die net 
langsloopt. ‘Die ezel is toch niet van jullie?’, vraagt een man die in de buurt aan het 
werk is.  



 

 

‘We nemen hem mee voor Jezus, maar straks brengen we hem weer terug hoor’, 
zegt Andreas. De man en de vrouw zeggen niets meer.  
Tomas en Andreas brengen de ezel bij Jezus en gooien hun jassen over de rug van 
het dier. Daarna helpen ze Jezus er bovenop. Zo 
gaan ze in optocht Jeruzalem binnen. Jezus op de 
ezel voorop, alle leerlingen er achteraan. De mensen 
bleven langs de weg staan kijken. ‘Hé, is dat niet 
Jezus’, roept iemand, en meteen komen er nog meer 
mensen uit de stad aanrennen. Dat is goed nieuws!  
Een paar mannen gooien hun mantels voor Jezus op 
de weg. Anderen leggen grote palmtakken op de 
grond, of zwaaien ermee in het rond. Iedereen staat 
van blijdschap te juichen: ‘Hosanna! Gezegend is de 
nieuwe Koning van God die vandaag komt! Leve 
Jezus, nu zal alles beter worden! Hosanna!’ Zo blij 
zijn de mensen dat Jezus er is.  
Jezus rijdt op de ezel rustig naar de tempel, en alle 
mensen lopen achter Hem aan. De kinderen dansen 
met de palmtakken in het rond. Wat een feest! 
Bij de tempel klimt Jezus van de ezel af en gaat naar binnen. 

Vragen bij de tekst om samen bij stil te staan: 
- Waarom is iedereen zo blij? (Jezus over wie ze al zoveel gehoord hadden, komt 
zomaar langs!) 
- Heb je in het verhaal iets terug gehoord dat je op de palmpasenstok ziet? (Alleen 
de palmtakjes) 
- Waar komen de andere dingen dan vandaan? (Die komen verderop in het 
paasverhaal, wanneer er verteld wordt hoe Judas Jezus verraadt (30 rozijnen). De 
haan kraait nadat Petrus 3x zegt dat hij Jezus niet kent (broodhaan), nadat Jezus 
gevangen genomen is. Rozijnen en brood, staan ook voor de laatste keer dat Jezus 
brood en wijn deelde met zijn leerlingen: het Laatste Avondmaal. Het kruis verwijst 
naar de kruisdood van Jezus, en de versiering en de eitjes naar de opstanding, die 
we met Pasen vieren.) 
- Weet je wat je normaal met een palmpasenstok doet? (Die geef je aan iemand die 
oud of ziek is.) 
- Hoe zou je dat nu kunnen doen? (Je maakt er één die door de brievenbus kan! Dus 
in de vorm van een mooie tekening). 

 

Wij wensen jullie een heel mooie Palmzondag toe en een gezegende tijd naar Pasen 
en hopelijk kunnen jullie weer gauw ontmoeten in de kerk. 

 

 


