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Vandaag krijg je in de kerk een gewijd palmtakje.  Dat herinnert 
ons aan de palmtakken waarmee de mensen Jezus toezwaaiden 
toen Hij Jeruzalem binnenreed op Zijn ezeltje.  Maar dit takje 
betekent nog iets meer. 
Vroeger kregen de winnaars van een wedstrijd een lauwerkrans 
omgehangen.  Deze krans van groene laurierbladeren werd een 
‘erepalm’ genoemd, omdat de overwinnaar ermee ge-eerd werd. 
Het palmtakje is ook een ‘erepalm’…Het herinnert ons aan Jezus.  
Is Hij dan ook een winnaar?   Jazeker!  Met Pasen vieren we dat 
Jezus de dood overwint. 
En hoe kan jij Jezus eren?  Na de mis kan je het takje achter het 
kruisbeeld steken als erepalm.  
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Zo eer je Jezus als 
overwinnaar.  En zeg je 
tegen Hem: “Dank U, 
Heer.”  Telkens je dat 
palmtakje aan het 
kruisbeeld ziet, vertelt 
het jou goed nieuws:  
“Jezus wint het van de 
dood!  En dank zij Jezus 
worden wij ook 
overwinnaars!” 
Is dat geen blij bericht in 
deze Passieweek? 
 
Tot zondag! 

Witte Donderdag 
Jezus viert het Laatste 
Avondmaal met zijn 
apostelen.  Hij geeft ons het 
sacrament van de eucharistie.  
Door de voeten van zijn 
leerlingen te wassen, toont Hij 
dat Hij onze dienaar wil zijn 
en dat wij elkaar moeten 
dienen. 

Goede Vrijdag 
Jezus draagt zijn kruis naar 
de berg Golgotha.  Daar 
wordt Hij gekruisigd.  Zijn 
moeder Maria en ook 
Johannes staan onder het 
kruis.  Jezus sterft uit 
goedheid voor ons.  Deze 
dag heet dan ook Goede 
Vrijdag. 

Stille Zaterdag 
Jezus ligt in het graf. 
Op deze dag vieren we 
geen eucharistie.  We 
kijken vol verlangen 
uit naar de verrijzenis. 
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Hier zie je zes tekeningen van mensen die met palmtakken zwaaien.  
Hoeveel paren van precies dezelfde plaatjes kun je vinden?  Verbind ze 
met elkaar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                PalmtakjePalmtakjePalmtakjePalmtakje    

Het geurt heel zacht 
dat Hij vergeeft  
en na de nacht  
écht weer leeft! 

Dat palmpje klein 
brengt onze Heer 
zó stil en fijn  
dank en eer. 

Ieder jaar doen  
we bij ons thuis  
een takje groen  
aan het kruis. 

Puzzel bij het zondagsevangelie 


