
In je eigen huis - Kerk op Schoot
Palmzondag 5 april 2020

Ook op Palmpasen gaan de vieringen in de kerk niet door i.v.m. het
coronavirus. Daarom hebben we een Kerk op Schoot gemaakt
die je thuis kunt houden om op deze manier stil te staan bij alles

wat er gebeurt en thuis het feest van Palmpasen kunt vieren.

Vooraf: lees vooraf het boekje even door zodat jullie weten wat
nodig is. Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje, dit kan een

gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

We wensen jullie een fijne Palmpasenviering!

Eerst steken we thuis een kaarsje aan 
en we bidden dan samen:

Dank u voor het lichtje,
dat brandt voor ons hier samen.

Door dat lichtje weten wij, 
God is er ook bij.

Amen. 
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Welkom! We zingen: Jezus houdt van kinderen 

https://www.katholiekamersfoort.nl/jezus_houdt_van_kinderen/

1 Jezus houdt van kind’ren Kinderen, ook mij,
ook van mij, mij, mij maakt hij altijd blij
Jezus houdt van kind’ren, Jezus houdt van kind’ren,
ook van mij, mij, mij ook van mij, mij, mij

2 Jezus houdt van kind’ren, Kinderen, zoals jij,
zoals jij, jij, jij maakt hij altijd blij
Jezus houdt van kind’ren, Jezus houdt van kind’ren,
zoals jij, jij, jij zoals jij, jij, jij (2x)

We gaan nu het verhaal over Palmpasen 
voorlezen. Luister maar mee:

We hebben vandaag 
het verhaal over 
Palmpasen. En dat 
begon zo. Jezus was 
samen met zijn leerlingen
boven op een berg. Hij 
was op weg naar een 
grote stad: Jeruzalem.

Jezus was een beetje zoals de koning of als de paus: hij was heel 
belangrijk. 

En weten jullie hoe Jezus wilde reizen? Op een ezel!

Jezus zat op de ezel. En zo gingen ze naar Jeruzalem. De mensen 
waren helemaal blij en vonden Jezus heel belangrijk. Jezus liep op 
blote voeten gewoon op de straat. De mensen legden toen hun 
jassen op de grond! Zodat het lekker zacht was aan zijn voeten. En 
kleden legden ze ook neer.
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Die mensen waren dus heel blij dat Jezus langs kwam. En weet je 
wat ze toen deden? Ze gingen zwaaien met takken. Ze hadden 
toen geen vlaggen en ballonnen, maar ze plukten takken van de 
bomen en gingen zwaaien!

Al die mensen die riepen ook wat. Weten jullie wat ze riepen? 
Hosanna voor de koning! Hiep hiep hoera! Kunnen jullie dat ook 
Hiep hiep hoera!! Voor de koning! De mensen noemden Jezus een 
koning.  

Jezus ging verder rijden op zijn ezel. En er stonden dus mensen aan 
de kant van de weg. En die mensen maakten een poortje waar 
Jezus doorheen kon lopen en rijden.

Jezus gaat naar de grote stad Jeruzalem. En dan gebeurt er over 
een paar dagen iets wat niet leuk is. Mensen worden boos op Jezus
en gaan hem dood maken. Als iemand dood gaat ben je dan blij? 
Nee hè, dan ben je heel verdrietig. En vaak wordt iemand dan 
begraven en komt er een kruisje op zijn graf en dan komt ie niet 
meer terug.  Maar bij Jezus was er iets heel bijzonders. Jezus kwam 
wel weer terug. Hij is opgestaan, zo noemen we dat. Dat is een 
beetje moeilijk. Maar het betekent dat alle mensen die heel 
verdrietig waren weer blij waren. Omdat ze merkten en voelden 
dat Jezus nog bij hen was. Er was een nieuw
begin.  

En omdat we zo blij zijn gaan we straks een
kruis versieren. Een kruis staat voor de dood
en voor Jezus. Maar we willen niet verdrietig
blijven maar het heel mooi maken. Straks
gaan we kijken wat er allemaal op komt en
waarvoor dat is. 

Een Palmpasenstok heet dat!
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Luister en zing mee met het liedje: Hé, Kom mee

https://www.katholiekamersfoort.nl/he-kom-mee/

Als jullie het liedje nog een keer luisteren, kunnen jullie misschien wel
meezingen!        © Greet Brokerhof-van der Waa en Dick van der Niet

Laten we nu samen bidden:

Lieve God, 

Dank U wel dat we hier samen met U Palmpasen mogen 
vieren. We zagen Jezus op een ezel en de mensen die 
gingen zwaaien met takken. 

Lieve God, 

Het is een gekke tijd door het corona-virus, we hebben geen
dagopvang/peuterspeelzaal/school, we kunnen niet naar 
de kerk. 

Gelukkig hebben we elkaar hier thuis! 

Wilt U ook bij ons zijn, als we bang zijn en als we blij zijn? 

Zo bidden we samen: amen.
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We knutselen een ‘Palmpaas’!

Voor we gaan knutselen, kijk samen eens goed naar deze 
Palmpasenstok. Weten jullie wat er allemaal op komt en waar dat voor is?

BETEKENIS PALMPAAS:

Palmtak: ‘Hosanna’, de mensen
haalden Jezus met gejuich 
binnen. 
Broodhaan: ‘Verloochening’, 
Petrus liet Jezus in de steek. Toen
kraaide er een haan. Petrus 
kreeg spijt. 
Rozijnen: ‘Verraad’, de dertig 
zilverlingen die Judas kreeg voor
zijn medewerking. Hij bracht ze 
terug toen hij zijn fout inzag.
Kruisvorm: Jezus stierf aan het 
kruis. 
Slingers: Pasen, Jezus verrijst uit 
de doden, Hij leeft. 
Eitjes: het nieuwe leven in de 
lente, na de vasten vieren we 
feest. 

Aan de slag: 
De palmpaas is een mooie traditie, want:
1. Je brengt een vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen 
is.
2. Je vertelt het verhaal van de Goede Week ermee.
3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander.

Maar hoe moet het dit jaar? 
* Bijgevoegd vinden jullie een voorbeeld voor een mini palmpaas-
doosje dat door de brievenbus kan. Het is gemaakt van een leeg 
luciferdoosje met alle onderdelen van de Palmpaas in het klein.
* Jullie kunnen een lege schoenendoos gebruiken en dan het 
voorbeeld volgen. Dan wordt het allemaal wat groter! En dan kun 
je de Palmpaas dan bij iemand voor de deur zetten!

5

© Marjet de Jong

We knutselen een ‘Palmpaas’!

Voor we gaan knutselen, kijk samen eens goed naar deze 
Palmpasenstok. Weten jullie wat er allemaal op komt en waar dat voor is?

BETEKENIS PALMPAAS:

Palmtak: ‘Hosanna’, de mensen
haalden Jezus met gejuich 
binnen. 
Broodhaan: ‘Verloochening’, 
Petrus liet Jezus in de steek. Toen
kraaide er een haan. Petrus 
kreeg spijt. 
Rozijnen: ‘Verraad’, de dertig 
zilverlingen die Judas kreeg voor
zijn medewerking. Hij bracht ze 
terug toen hij zijn fout inzag.
Kruisvorm: Jezus stierf aan het 
kruis. 
Slingers: Pasen, Jezus verrijst uit 
de doden, Hij leeft. 
Eitjes: het nieuwe leven in de 
lente, na de vasten vieren we 
feest. 

Aan de slag: 
De palmpaas is een mooie traditie, want:
1. Je brengt een vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen 
is.
2. Je vertelt het verhaal van de Goede Week ermee.
3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander.

Maar hoe moet het dit jaar? 
* Bijgevoegd vinden jullie een voorbeeld voor een mini palmpaas-
doosje dat door de brievenbus kan. Het is gemaakt van een leeg 
luciferdoosje met alle onderdelen van de Palmpaas in het klein.
* Jullie kunnen een lege schoenendoos gebruiken en dan het 
voorbeeld volgen. Dan wordt het allemaal wat groter! En dan kun 
je de Palmpaas dan bij iemand voor de deur zetten!

5

© Marjet de Jong



* Jullie kunnen natuurlijk ook de traditionele Palmpasenstok maken 
en deze bij iemand voor de deur zetten.
Let in ieder goed op dat jullie voldoende afstand houden.

Veel knutselplezier! 

Als jullie het leuk vinden, maak dan een foto van jullie Palmpaas en
stuur deze naar kerkopschoot@hotmail.com. 

Jullie mogen nu allemaal een kaarsje aansteken 
en vertellen voor wie je dat doet. Als de 
kaarsjes aan zijn, kunnen jullie samen zingen:

https://www.katholiekamersfoort.nl/we-steken-een-kaars-aan/

We steken een kaars aan
dat licht brengt ons bij U.
Want U lijkt 
op dat warme licht,

We steken een kaars aan 
dat licht brengt ons bij U.
Dat licht zegt 
wat ik zeggen wil,

er komt een gloed 
op ons gezicht.
’t Wordt fijner met elkaar.

we worden samen 
even stil.
’t Wordt fijner met elkaar.
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Tot slot bidden we met de woorden die Jezus 
ons gegeven heeft: 

Zegen: Jullie blazen nu samen de kaars uit en we zeggen:

God die er vandaag ook bij is geweest,
Zegent ons, in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest.
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Wat fijn dat jullie vandaag ‘In je eigen huis – 
Kerk op Schoot’ hebben meegevierd! 

We hebben voor jullie nog een kleurplaat 
bijgevoegd, zie op de volgende pagina!

Ook op weg naar Pasen
-zondag 12 april maken we
een ‘in je eigen huis – Kerk

op Schoot’. 

Doen jullie dan ook weer
mee?

Dit seizoen is er verder Kerk
op Schoot op:

 zondag 10 mei 2020 
     (in je eigen huis)

 zondag 5 juli 2020 
   om 11.00 uur (waar 
is afhankelijk van de 
corona-maatregelen)

Wil je meer informatie over
Kerk op Schoot, mail dan

naar:
kerkopschoot@hotmail.com

Ook zoeken wij helpende
handen voor Kerk op

Schoot! Wil je hierover meer
weten, mail ons!
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