PALMZONDAG
We zullen telkens met kleur aangeven voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.
PK

Peuters en kleuters

OM

Groep 3 – 6/7

T

Vanaf groep 7/8 en ouder

PK OM
VOORLEES-VERHAAL VAN PALMZONDAG
Jezus en zijn vrienden waren onderweg naar de grote stad Jeruzalem. Toen ze in de
buurt van een dorpje kwamen riep hij twee van zijn vrienden bij zich en zei: “Zie je die
huizen daar? Daar moet je heen gaan. Bij de ingang van dat dorpje staat een jonge
ezel. Die is daar vastgebonden aan een touw. Die moet je losmaken en bij mij
brengen. En als iemand jullie vraagt: “Wat moet je met die ezel?” dan moet je zeggen:
de Heer heeft hem nodig.”
De twee leerlingen liepen naar het dop. En het gebeurde allemaal zoals Jezus gezegd
had. Bij een van de eerste huizen zagen ze een ezel, die vastgebonden stond bij een
deur. Ze maakten het dier los en namen het mee. Een paar mannen die daar stonden
vroegen: “Wat moet je met die ezel?” Maar de leerlingen zeiden: “De Heer heeft hem
nodig.” En toen vonden de mannen het goed.
Wat waren de mensen blij, toen ze de ezel zagen aankomen. Want nu begrepen ze
allemaal, wat Jezus wilde. Hij zou als hun nieuwe koning de stad in rijden.
Ze trokken hun mantels uit en legden die op de rug van de ezel. Toen hielpen ze
Jezus erop. Daar reed Jezus. De leerlingen liepen erbij en er kwamen steeds meer
mensen. Opeens begonnen ze te roepen en te zingen: “Hoera, daar rijdt onze koning!
Hosanna, onze koning!” Hoe langer hoe meer mensen liepen er mee. Het werd een
grote optocht. En al die mensen riepen en zongen: “Onze koning komt eraan!.
Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna, onze koning!”
Ze plukten lange palmbladeren van de bomen en zwaaiden ermee. Dat waren net
grote vlaggen. Ze trokken hun mantels uit en legden die op de weg. Daar mocht de

ezel overheen lopen. Dan hoefde hun koning niet over de harde grond te rijden. Ze
juichten en zongen. En ze dachten: “Nu zal Jezus onze koning worden en alle vijanden
wegjagen. En dan zal hij wonen in een mooi paleis, net als vroeger koning David. En
Hij zal ons rijk en gelukkig maken.” Hoe dichter ze bij de stad kwamen, hoe harder ze
zongen. “Hosanna! Hosanna!”
Maar aan de kant van de weg stonden wat voorname mannen te kijken. Die zongen
niet mee. En ze zeiden tegen de andere mensen: “Roep dat niet. Hij is onze koning
niet.” De mensen lachten, en ze bleven juichen en zingen. Iedereen was vrolijk, maar
Jezus was bedroefd, want hij wist wat er allemaal nog ging gebeuren.

PK
HELP DE LEERLINGEN OM DE EZEL TE VINDEN

PK OM
KIJKEN NAAR HET VERHAAL VAN PALMZONDAG
Palmzondag: Vertelling met heel eenvoudige plaatjes
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJfmwMB85OnTFPzjfoy7&index=2

PK OM
KNUTSELEN
Maak zelf een palmtak
om Jezus mee toe te
zwaaien.
Wat heb je nodig:


papier (groen of wit)



een potlood



schaar



lijm



een strook dik karton

Wat moet je doen:
1. Omcirkel je hand op een papier. Doe dit zo vaak als je wilt. Hoe meer handen, hoe
groter het blad.
2. Als je wit papier gebruikt, kleur de handen dan in voordat je ze uitknipt.
3. Lijm de handen op elkaar, zodat ze een palmblad vormen. Lijm de strook karton aan
de achterkant.

PK OM
KLEURPLAAT

OM
HET KRUIS VAN JEZUS
Ken de deze logo’s?

Waarschijnlijk wel. Allerlei bedrijven willen graag dat je hun logo meteen herkent. Het
is hun herkenningsteken.
Weet je misschien wat het herkenningsteken van onze Kerk is?
Dat is het kruis.
Waarom niet een hartje? Of een schaal met brood?
Juist in het kruis zit het geheim van Jezus. Door zijn lijden en dood heeft Jezus alle
mensen weer bij God de Vader gebracht. Met het kruis zeggen we eigenlijk: ‘De dood
en het verdriet zijn het einde niet. Jezus is na drie dagen verrezen en leeft voor altijd.

Iedere mens draagt een kruis
Als mensen veel verdriet hebben of pijn of bang zijn, zeggen we ook dat ze een kruis
moeten dragen. Soms denken mensen dan dat Jezus hen in de steek heeft gelaten.
Maar Jezus is juist dan ook heel dicht bij ons.
Ook nu veel mensen ziek zijn door het corona-virus, of bang zijn dat zijzelf of hun
familieleden het zullen krijgen, is Jezus dicht bij ons. Je kunt tot Hem bidden en je
vragen en verdriet bij Hem neerleggen. Veel mensen steken juist nu een kaarsje aan
en hebben er steun aan te weten dat Jezus met hen meeleeft. Hij weet wat lijden is.
Hij heeft het zelf meegemaakt.
Heb je zelf ook wel eens iets verdrietigs meegemaakt? Je kunt daar een tekening van
maken.
Heb je thuis een kruisbeeld of een beeld van Maria. Dan kun je misschien een kaarsje
daarbij aansteken voor mensen van wie je weet dat ze het moeilijk hebben. Je kunt
vragen dat zij mogen merken dat Jezus hen niet in de steek laat, maar juist dicht bij
hen is.
Heb je thuis niet zo’n plekje? Dan kun je een kaarsje opsteken in de Mariakapel van
de St. Luciakerk (Hoofdstraat 159) of in de Mariakapel van de St. Trudokerk
(Dorpsstraat 32).

OM T

DE KRUISWEG VAN JEZUS
Ken je het verhaal van de
kruisweg van Jezus?

Via deze link kun je het
verhaal bekijken.
Een filmpje naar het
prentenboek “Pasen, stap
voor stap; de kruisweg van
Jezus verteld aan kinderen.

https://www.youtube.com/watch?v=O4EYITmCx3k&list=PLnx7
i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=1
PK OM
PALMPASENSTOK MAKEN
De week voor Pasen noemen we de Goede Week. We maken dan met Jezus de
laatste dagen van zijn leven mee:
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

Jezus komt de hoofdstad Jeruzalem binnen op een ezel
Het laatste avondmaal
Jezus sterft aan het kruis
Jezus is begraven
Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft!

Bij Palmzondag hoort een Palmpasenstok. Bij die stok kun je het hele verhaal van de
Goede Week vertellen. Hieronder gaan we uitleggen hoe je een Palmpasenstok kunt
maken. Verderop zitten ook een paar werkbladen die je kunt printen en gebruiken
om je stok te versieren.
BESCHRIJVING VOOR HET MAKEN VAN EEN PALMPAASSTOK
1.

Maak allereerst een kruis van twee stokken, takken of latjes.

2.

Wikkel geknipte stroken wit (en/of geel) crêpepapier om het kruis en bevestig
de uiteinden met plakband (wit is de kleur van de Verrijzenis)

3.

Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze op de plaats van de
kruiswonden van Jezus.

4.

Bevestig een broodhaantje bovenaan het kruis. U kunt een haantje kopen of
zelf een broodhaantje bakken. Je kunt ook de haantjes van werkblad 1
inkleuren, uitknippen en tegen elkaar aan plakken, boven op de stok.

5.

Knip een hartje uit (werkblad 2) en plak dit op het snijpunt van de twee
kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en heeft uit liefde voor ons zijn leven
op het kruis gegeven.

6.

Neem een naald en draad en rijg daaraan 30 rozijnen (verwijzend naar de 30
zilverlingen die Judas kreeg toen hij Jezus had verraden). Maak dit met een
knoopje aan iedere zijkant van het kruis vast. Je kunt in plaats van rozijntjes
ook snoepjes gebruiken of je knipt de 30 munten uit werkblad 3 en plakt deze
aan de draad.

7.

Plak 12 chocolade eitjes met plakband op de dwarsbalken van het kruis. (12
verwijst naar de 12 apostelen) Je kunt ook hiervoor werkblad 4 gebruiken. Knip
het blad in de lengte door. Vouw het blad daarna over de lijntje, zodat je het
popje op de voorkant kunt zien. Als je nu in een keer het hele stapeltje papier
knipt, heb je zelf popjes, die elkaar een hand geven. Dat moet je dus twee keer
doen voor de 12 apostelen.

8.

Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje om de sinaasappels of
mandarijnen op te prikken. (dit verwijst naar de sponzen met water en wijn die
de soldaten Jezus aan het kruis gaven) Je kunt ook stukjes echte spons
gebruiken.

9.

Op het bovenste stukje van het kruis maak je ook nog een palmtakje vast. Dit
kan met een nietpistool of een punaise.

PALMPAASSTOK - WAT BETEKENT HET ALLEMAAL?
Kruis:
Wit:

Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de
verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de
dood.
Rood:
Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als
verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.
Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus
hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze
zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een
kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.
Haan:
Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar
nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende
Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren
aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte
dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de
verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus
aangewezen als de leider van de apostelen.
Het haantje verwijst ook naar het brood dat Jezus deelde met zijn
vrienden bij het Laatste Avondmaal.
Twee mandarijnen of een sponsje:
Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten
aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
Twaalf eitjes: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool
van nieuw leven.
Dertig rozijnen, snoepjes of munten:
Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg
daarvoor 30 zilverlingen.
Hartje:
Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn
armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft
gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen
ontvangen.

NOG EVEN DIT
Bij de Palmzondagviering krijgt iedereen een gezegend Palmtakje mee naar huis. Dat
doe je dan thuis achter het kruisbeeld.
Omdat niet iedereen met Palmzondag naar de kerk kan komen, kun je nog de hele
week een palmtakje afhalen in de portalen van onze kerken.

Hieronder volgen de 4 werkbladen
WERKBLAD 1
HAAN

WERKBLAD 2

HARTJE

WERKBLAD 3

DERTIG ZILVEREN MUNTEN

