
De Palmpasenstok 
 
 
Het is al een heel oud gebruik om palmpasenstokken te maken. Heel vroeger vierde 
men het begin van de lente. Daarmee heeft de versiering van de palmpasenstokken 
waarschijnlijk eerst te maken gehad. Later werden de versieringen een verwijzing 
naar de verschillende gebeurtenissen in de Goede week, de week voor Pasen: 
 
• Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken die de mensen gebruikten om 
     Jezus als een koninklijke gast toe te juichen, toen hij op een ezeltje Jeruzalem 
      binnenkwam. De mensen dachten: nu gaat het gebeuren. Jezus wordt koning en 
      Hij zal de Romeinen verjagen. De mensen riepen: “Hosanna”. Het zou heel 
      anders aflopen. Nog geen week later riepen ze: “Kruisig Hem”. 
• 30 krenten of rozijnen verbeeldt dat Jezus door Judas Iskariot voor 30 
      muntstukken aan de soldaten verraden werd. 
• 12 doppinda’s doen ons denken aan de 12 vrienden die Jezus om zich heen had. 
• Het broodhaantje op de bovenkant van de stok is het symbool van Jezus: hij 
      kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. 
      Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven en kiemkracht. Brood is 
      ook het symbool van het laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn vrienden 
      vierde. (Witte Donderdag) 
      Het haantje verwijst ook naar Petrus. Toen Jezus gevangen genomen was, 
      vluchtten zijn vrienden. Petrus, één van zijn vrienden, volgde Hem op afstand. 
      Enkele mensen vroegen hem of hij Jezus kende. Maar Petrus ontkende, tot drie 
      keer toe. En toen kraaide er een haan drie keer. Petrus herinnerde zich dat Jezus 
      gezegd had dat dat zou gebeuren. En Petrus vluchtte verdrietig weg. 
• Het kruis is symbool van het verhaal van Goede Vrijdag. Jezus is gevangen 
      genomen. Al zijn vrienden hebben Hem in de steek gelaten. Pilatus, de 
      stadhouder, vraagt aan de mensen wat er met Jezus gedaan moet worden. Alle 
      mensen roepen: Kruisig Hem! Zo wordt Jezus als misdadiger gekruisigd… 
 
MAAR DIT IS NIET HET EINDE! Het kruis wordt versierd. We hangen er eitjes aan 
en bloemen en snoep. Ook kan in het midden van het kruis een zon gehangen 
worden. Symbolen voor nieuw leven; Het wordt Pasen! Jezus staat op, zijn verhaal 
gaat verder, net zoals in de natuur ieder jaar in de lente alles opnieuw gaat groeien. 
 
Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten die je op elkaar 
spijkert. (Een stok is ongeveer 70 cm. en de andere 40 cm.) Het kruis kun je 
omwikkelen met stroken crêpepapier. Houd er rekening mee dat het broodhaantje als 
allerlaatste op je palmpasenstok wordt gezet. Hiervoor kun je alvast een lange 
satéprikker bovenaan de palmpasenstok bevestigen. 

 

                                   
 



GEZINSVIERING  PALMPASEN  1  APRIL  2012 
 
Nog even en dan is het weer zover: 
Zondag 1 april vieren we PALMPASEN in de katholieke kerk. We denken terug aan 
de dag waarop Jezus onder luid gejuich en met het wuiven van palmtakken in 
Jeruzalem werd begroet. Ook dit jaar lopen we met versierde palmpasenstokken in 
een optocht door de kerk. Wij vinden het leuk als jij met ons meeloopt! 
 
Na afloop van de viering kun je, als je dat wilt, je palmpasenstok geven aan iemand 
die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Misschien ken jij wel iemand die ziek of 
eenzaam is of zich niet zo gelukkig voelt… Als je hem weg wilt geven maar je weet 
niet aan wie, kun je dat op onderstaand strookje aangeven, dan zoeken wij iemand 
voor jou. Na de viering krijg je van ons een adres. 
 
Kom jij zondag 1 april met je palmpasenstok naar de kerk? Wij zorgen voor een 
broodhaantje voor op de palmpasenstok. Het broodhaantje kun je via onderstaand 
strookje bij ons bestellen. 
 
De viering begint om 10.00 uur in de katholieke kerkzaal in Open Haven. 
Het broodhaantje kun je vanaf 09.30 uur afhalen in de middenruimte van Open 
Haven. 
De kinderen die meehelpen tijdens de viering verwachten wij om 09.30 uur in de 
middenruimte.  
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er crèche. 
 
Werkgroep gezinsvieringen, 
Parochie Sterre der Zee 
 
GOEDE  VRIJDAG-VIERING  6  APRIL  2012 
 
Vrijdagmiddag 6 april is om 15.00 uur in de katholieke kerkzaal in Open Haven een 
KINDERKRUISWEG waarbij we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus. 
Er zal weer gelegenheid zijn voor het neerleggen van bloemen onder het kruis. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgavestrook Broodhaantje                       PALMPASEN 1 april 2012 
 
Naam/Namen:  …………………………………………………………………………….…. 
 

Ik kom naar de Palmpasenviering én ik wil graag een broodhaantje voor op mijn 
palmpasenstok. 
 

Aantal broodhaantjes per gezin:  ………………. 
 

Ik wil mijn palmpasenstok wel / niet weggeven. 
 

Ik weet zelf wel / niet iemand aan wie ik de palmpasenstok kan geven. 
Bij wel graag naam+adres om dubbele weggave te voorkomen:  …………………..….. 

 
Dit strookje uiterlijk woensdag 28 maart inleveren bij je leerkracht. 


