
 Intocht in Jeruzalem 
‘Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van Heer’ 

 
Palmpasen, 28 maart 2021 

Lutherse Kerk Zwolle 



Dans en zing. Liedboek 555. Tekst en melodie Jan D. van Laar 

 

 

2: Zwaai de takken heen en weer:  
     zegen en vrede voor de Heer. 

 
Lezing van Palmzondag 
Marcus 11, 1-11, Bijbel in gewone taal 
 
11 1Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren 
vlak bij de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde 
Jezus twee leerlingen vooruit. 
2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge 
ezel zien, die staat daar vastgebonden. Er heeft nog nooit iemand op 
gereden. Maak hem los en breng hem hier. 3Misschien vraagt er 
iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft 
deze ezel nodig. Maar hij zal hem snel weer terugbrengen.’’ 
4De twee leerlingen gingen naar het dorp en vonden de ezel. Hij stond 
buiten op straat, vastgebonden bij een deur. Ze maakten hem los. 5Een 
paar mensen die daar stonden, zeiden: ‘Wat doen jullie daar?’ 6De 



leerlingen zeiden wat Jezus hun gezegd had. Toen lieten die mensen 
hen met rust. 
Jezus rijdt Jeruzalem binnen 
7De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de 
rug van de ezel, en Jezus ging erop zitten. 
8Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen plukten takken met 
bladeren en legden die op de weg. 9Ze liepen voor Jezus uit en achter 
hem aan. Ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de man die door God 
gestuurd is. 10Leve het nieuwe koninkrijk van onze voorvader David. 
Alle eer aan God in de hemel!’ 
11Jezus en de leerlingen kwamen in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in 
en bekeek daar alles goed. Het was al laat geworden. Daarom ging Jezus 
met de twaalf leerlingen terug naar Betanië. 



  



 

Palmpasenstok 
Wat hoort er aan een palmpasenstok. En 
waarom? Hieronder kun je er over lezen. 
 

Kruis 
Het kruis heeft te maken met het leven en het sterven van Jezus. Het is 
het teken geworden van God die met ons is als het leven moeilijk is. Als 
het donker is. Zelfs als er dood is. Jezus kent het donker, en de dood – 
Jezus kent ons leven, zoals wij het leven. Het kruis is ook het teken 
geworden dat er een uitweg is uit het moeilijke en donkere. Dat Jezus 
ons meeneemt naar opstanding en nieuw leven. 
Het kruis verbindt – het verbind van links naar rechts, de horizon, leven 
zoals wij het op aarde leven. En het verbindt van laag naar hoog. Het 
verbindt ons bestaan met God. Verwijzend naar boven, naar de hemel, 
naar de eindeloze eeuwigheid die wij niet kennen, maar waar wij altijd 
in gekend zijn door God.  
 

Versiering  
De versierselen winden we om de stok. Het 
kronkelt omhoog. Dat laat de beweging van 
Opstanding van Jezus zien. De diepte en 
het donker heeft niet het laatste woord, 
maar het leven licht en hoog in Gods naam. 
Er is altijd een, kronkelige, weg naar nieuw 
leven. 
 

Takken, Palmtakken 
Deze takken, daar hoorden we al over in het verhaal. Als Jezus komt 
leggen de mensen jassen en kleden en takken en bladeren op de grond. 
Daarom zit er aan de palmpasentak een stukje groen. Dat stukje groen 
wordt bewaard. Een heel jaar lang. En als het dan volgend jaar weer tijd 
is om ons voor te bereiden op Pasen, dan zijn er kerken waar dit takje 
verbrand wordt, en met de as van dit takje wordt dan een kruisje op de 
je hoofd getekend. Op Aswoensdag.  
 



Eieren 
De eieren horen in onze traditie bij Pasen. Een beetje vrolijk eigenlijk 
wel. Zeker als het paaseieren betreft. Maar het zegt ook iets over het 
wonderbaarlijke van het nieuwe leven – en dat je daar vaak lang op 
moet wachten en in het verborgene groeit. Dat vrolijke en heerlijke 
teken hoort ook aan de Palmpasenstok. 

 
Streng met 30 rozijnen 
De rozijnen hebben te maken met iets 
heel moeilijks. En ook dat hangt aan de 
Palmpasenstok. In de bijbel wordt verteld 
van verraad. Judas verraadt Jezus. En er 
staat, dat Judas voor dat verraad 30 
zilverlingen kreeg. Deze rozijnen, die zoet 
smaken, en er donker uitzien – het zijn er 
dertig. En door ze aan de stok te hangen, 
maken we duidelijk, dat er in ons leven 
donkere onoverzichtelijke gevoelens zijn. 
Diepte, zou je kunnen zeggen. En dat we 
soms veel kracht nodig hebben, om daar 
mee om te gaan. 
 

Pinda’s  
Om de stok hangt een ketting met pinda's. In een pinda zitten twee 
nootjes. Het is vanwege die romeinse rechter, Pilatus, die met Pesach, 
of Pasen een gevangene vrij wilde laten. Inwoners van Jeruzalem mogen 
kiezen. Jezus of Barabbas? Wie van de twee? De aanwezigen kiezen 
voor Barabbas. Pilatus laat hem vrij en Jezus moet zijn kruis dragen.  
Zit dat dubbele ook in ons? Dat wij niet altijd weten wat goed is en wat 
kwaad? Kunnen wij wel altijd kiezen voor het goede? Is dat niet 
ontzettend moeilijk?  
 

Mandarijn 
Aan de stok hangt mandarijn, en ook zure snoepjes. Als Jezus dorst krijgt 
aan het kruis is er iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. De 
mandarijn verwijst daarnaar.  
 



Haan van brood 
Het brood van het haantje, dat wijst naar 
het brood bij het avondmaal – dat gebroken 
wordt en gedeeld. De haan kraait, nadat 
Petrus, een leerling van Jezus, drie keer 
heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. In de 
vroege morgen.  
 

Bloem, opstanding.  
Bij het kruis komen bloemen. Want het is 
met het leven van Jezus als met een 
graankorrel, die gezaaid wordt in de aarde. En sterft. En ontkiemt tot 
nieuw leven. Tot bloei komt, keer op keer. Bloemen, kwetsbare 
bloemen zijn daarvan het teken.  

 
De stok draagt mooie, verdrietige en moeilijke 
betekenissen mee. Zo is ons leven, dat van jou, dat van 
mij, lang niet altijd gemakkelijk en overzichtelijk. Verdriet 
is verbonden met vreugde, schuld met vergeving, donker 
met licht. 
 

2021  - Palmpasen in de Kerk 
Dit jaar vieren we met de kinderen Palmpasen op zaterdag. Met behulp 
van dit boekje maken we een kleine viering als alle Palmpasenstokken 
klaar zijn.  
 
Foto van jou en je stok op de site? 
De stokken  maken is een leuk werkje. Willen jullie van jullie stok een 
foto maken. Of een filmpje van als jullie stok klaar is. Willen jullie dat 
toesturen naar predikant@elkz.nl. Dan plaatsen we de foto’s in een 
collage op de site van de kerk. Vraag wel aan je ouders, of dat mag. 
 
Palmpasenopzoektocht 
Misschien kunnen jullie de stokken, als ze klaar zijn, voor de ramen 
plaatsen. En misschien zien jullie bij jullie in de woonwijk wel in meer 
huizen stokken voor de ramen staan. Ook daar gaat Palmpasen dan 
door. 
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Palmpasen. Tekst Hanna Lam, muziek Wim ter Burg 

 
 
Vertel het op alle wegen, dat Hij in aantocht is.  
Hij brengt ons heil en zegen, geen vijand houdt Hem tegen,  
Geen macht die sterker is (2x). 
 
Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruimbaan! 
Wij, die naar vrede hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen: 
Zijn koninkrijk breekt aan! (2x) 
 
Gooi nu  maar opgetogen de mantels op de grond: 
Hosanna in de hoge!  Wij maken erebogen: 
Gezegend Hij die komt!  (2x) 
 
 


