
 

Palmpasen  
 
Orgelspel: Lied 550, Verheug u, gij dochter van Sion 
Welkom en mededelingen 

De lees kaarsen worden aangestoken 
 

- VOORBEREIDING - 
 

Moment van stilte en bezinning 
Groet en bemoediging 
 

Helpen, dat doet de Heer onze God, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot over onze grenzen heen 
en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
 

Vrede voor U en voor jou, 
van God, onze Vader, 
en van Jezus Christus, ons licht, 
en van de heilige Geest, die ons liefde schenkt. 
Amen. 

 

Kyriëgebed. 
Wij zingen Lied 550: 1 
 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 

De kinderen maakten thuis hun Palmpasenstok en stuurden er foto’s van. Die 
foto’s laten we nu zien als een virtuele optocht. We horen er een liedje bij. 
Jongens en meisjes, als je thuis durft, zing maar mee: Hosanna, hosanna. 
 

Palmpasenstok…. wat is wat?  
 

De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis, 
symbool voor het kruis waaraan Jezus stierf op 
Goede Vrijdag. De stok wordt versierd met een 
palmtakje van de Buxusstruik, omdat de mensen 
bij de intocht van Jezus in Jeruzalem met 
palmtakken zwaaiden. Er hangen 12 Nibb-it 
ringentjes aan voor de 12 discipelen van Jezus. Er 
hangt een doosje met 30 rozijnen aan de 
palmpasenstok, die verwijzen naar de 30 munten die Judas had gekregen 
toen hij Jezus had verraden met een kus. Het broodhaantje verwijst naar 
Jezus die het brood brak bij Zijn laatste avondmaal, en ook naar Petrus, die 



tot drie keer  had gezegd dat hij Jezus niet kende, waarna de haan kraaide. 
En er hangt een chocolade paasei aan de stok als symbool van nieuw leven. 
 
Evangelielezing Matteüs 21: 1-9. 
Overdenking: ‘Zachtmoedig’. 
 
Muzikaal moment: u kunt luisteren naar een opname van Lied 925, Wek mijn 
zachtheid weer, een lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. 
 
Antwoordlied: Lied 550: 2 en 3. 
 
Dienst van de gebeden 
Dankgebed en voorbeden (afgewisseld met Lied 368 D), stilte, Onze Vader. 
 
Slotlied 556: 1 en 4. 
 
Dienst van de zegen 
Zegen. 
Orgelspel, U hoort de melodie van Lied 555, Dans en zing, hosanna voor de 
Koning. 
 
Collecten: 

• 1e Kerk in Actie, Sta op … voor jongeren uit onze gemeente 

• 2e Kerk 
 

Reacties op de dienst kunt u mailen naar: k.f.visser@kpnmail.nl  
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