
Online Palmpasen-optocht

In deze bijzondere tijd zoeken we verbinding met elkaar. 
De Nieuwe Kerkgemeente organiseert daarom dit jaar een online Palmpasen-optocht!

Wie kan er meedoen? 
Iedereen, dus jong en oud!

Hoe kun je meedoen? 
• Maak thuis een Palmpasen-stok. 
• Maak een foto van de Palmpasen-stok 
• Het is leuk als je ook zelf op de foto staat maar dat hoeft niet.
• Stuur de foto voor zaterdag 4 april 15.00 uur op naar palmpasen@nieuwekerkgemeente.nl

En dan?
Na de uitzending op zondagmorgen 5 april komen alle foto’s voorbij in beeld, in een mooie optocht. 
De optocht zal ook te zien zijn op de website en op Facebook. 

Zo willen we in verbondenheid met elkaar Palmpasen vieren.

Doe mee en stuur je foto in!



Maak je eigen Palmpasenstok
Om het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus te herdenken, is het een traditie in de kerk 
om een Palmpasenstok te maken. Het kruis verwijst naar wat er op 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.
 
Eerst maak je het kruis:
• Je hebt twee rechte takken of latten nodig, de een wat korter en de ander wat langer
• Met touw / spijkers / schroeven maak je de takken of latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis

Als het kruis in elkaar zit begin je met de versiering:
• Groene takjes, bijvoorbeeld van een liguster-of buxusheg. 

Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze 
juichten en zwaaiden met de bladeren. Ze wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten 
namelijk dat Jezus de nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als 
hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…

• Stroken gekleurd (crêpe)papier om het kruis mee te omwikkelen 
De versiering benadrukt het feestelijk karakter van de intocht

• Een broodhaantje 
Bovenop het kruis komt een broodhaantje. Bak je het zelf? 
In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij 
brak een brood een stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het was de laatste keer dat Jezus at 
voordat hij ging sterven.  
Het haantje verwijst ook naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. In de nacht dat Jezus gearresteerd 
wordt, vragen mensen drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee hoor, ik hoor niet bij hem!” zegt 
Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal. 
Tot slot verwijst de haan naar de Paasmorgen, de ochtend van de opstanding. De haan is de eerste die de 
Paasmorgen begroet.  

• Een ketting met twaalf zoutjes/nootjes/pelpinda’s  
De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de 
steek als hij gearresteerd wordt.

• Een ketting met dertig rozijnen 
Judas verraadt wie Jezus is,zodat de soldaten Jezus  
kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor dertig zilveren  
munten als beloning. 

• Een sinaasappel of citroen 
Deze zure vrucht verwijst naar de in zure wijn gedrenkte 
spons die Jezus werd aangeboden vlak voordat hij stierf. 

• Een ei 
Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op  
uit de dood.

• Andere versiering  
Je mag de stok vrolijk versieren met moois en lekkers  
omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood.  
Zijn liefde was sterker dan het kwaad!


