
Kinderverhaal Palmpasen met geluiden. 

Dit is het verhaal van Palmpasen dat we op zondag 28 maart aan het begin 

van de dienst gaan voorlezen – met de plaatjes er bij. Dit keer vragen we aan 

jullie om er ook geluiden bij te maken. Er staan acht geluiden in dit verhaal 

die je zelf of samen met je ouders kunt opnemen. Tussen haakjes staat hoe je 

het geluid kunt maken. Opnemen doe je met een smartphone (telefoon) via 

de app geluidsrecorder.   

Jezus is met zijn leerlingen op weg.  

 

Geluid 1: stampen of stappen op de grond (loop met harde zolen over een harde vloer) 

Hij gaat naar Jeruzalem. Onderweg roept hij twee leerlingen bij zich. Jezus zegt: "Lopen jullie vast 

vooruit en ga naar dat dorp daar. Daar zul je een ezel vinden met haar veulentje. Die staan daar 

vastgebonden.  

 

Maak die maar los en breng ze hier bij Mij. Als iemand zegt: Hé, wat doen jullie daar? Zeg dan maar 

dat de Heer het nodig heeft, dan zal het goed zijn. Straks mogen ze wel weer terug."  

De twee leerlingen halen de ezels, ze maken de deur van de stal los.. 

Geluid 2: openen deur (probeer een deur te vinden die een piept, doe die langzaam open en dicht))  

…ze maken de ezels los- 



Geluid 3: bladzijden van een boek 10 seconden (pak een dik boek en laat de bladzijden waaieren 

door je vingers) 

en brengen die naar Jezus. Ze leggen hun jassen over de rug van het veulentje en Jezus gaat daar op 

zitten. Dan rijdt Jezus op het ezelsveulentje naar Jeruzalem. 

 

 

Geluid 4: hoeven (schoenen die je tegen elkaar aan tikt)  

Veel mensen zien hem aankomen. Ze zijn heel blij. Ze doen snel hun jassen uit en leggen die over de 

weg. Daar mag Jezus over heen rijden.  

 

Geluid 5: hoeven- gedempt- (schoenen met sokken er over) 

Ze plukken ook takken van de bomen en leggen die ook op de grond of ze zwaaien er vrolijk mee.  

Geluid 6: zwaaien van takken ( het kunnen takken zijn in het bos, maar ook binnen zwaaien met 

papier A4) 

De mensen roepen:  

Geluid 7: ‘Hosanna leve de koning…..Gezegend die komt in de Naam van de Heer! (eigen stemmen) 

…….Gezegend die komt in de naam van de Heer! Hosanna voor God in de hemel!"  

De mensen prezen God voor de geweldige wonderen die zij Jezus hadden zien doen. "God heeft ons 

een koning gegeven", juichten ze: 



 

Geluid 8: juichen en klappen (met jet stem joelen -joehoe- en klappen in je handen) 

 

 

 


