
 

  

Lieve Allemaal, 

Zondag 28 maart is het Palmzondag. Dan gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Mensen waren blij, zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘’Hosanna! Daar komt Hij, de 

koning die God ons beloofd heeft! Hosanna!’’ 

Het is een traditie om elk jaar voor Palmzondag een palmpaasstok te maken. In deze brief 

leggen wij uit wat het is, hoe je hem maakt en wat je er mee kunt doen. 

Doe je mee? 

Wat is een palmpaasstok? 

 

Een palmpaasstok is een houten kruis met een broodhaantje erop en allerlei andere 

versiersels en symbolen die te maken hebben met de gebeurtenissen in de Goede Week.  

Goede week: De week die begint op Palmzondag. Andere belangrijke dagen die week zijn: 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Paaszondag vieren we de verrijzenis 

van Jezus.  

Wat kan je met een palmpaasstok doen? 

 

De bedoeling van een palmpaasstok is dat het wordt weggegeven aan iemand die wel een 

beetje hoop kan gebruiken. Bijvoorbeeld aan iemand die bejaard, ziek of eenzaam is.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Wat betekent het allemaal? 

 
KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. 

Zijn dood herdenken we in het bijzonder op Goede Vrijdag. Hij geeft zijn 

leven uit liefde voor ons, om ons op te tillen naar het Leven van zijn 

Vader. 

WIT: Het kruis is omwikkeld met wit en/of geel crêpepapier, wit is de 

kleur van de verrijzenis, geel de kleur van vreugde en nieuw leven. Jezus 

is gestorven op het kruis maar gelukkig daarna opgestaan uit de dood. 

Hij leeft, ook nu nog! De Verrijzenis van Jezus vieren we speciaal met 

Pasen. Het Paasfeest is het grootste feest van het jaar! 

ROOD: Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als 

verwijzing naar de kruiswonden van Jezus (de spijkers in zijn handen en 

voeten en de wond op de plaats waar zijn hart werd doorstoken) 

PALMTAKJE: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de 

mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem 

binnentrok. Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij 

die komt in de naam van de Heer.” Op Palmzondag vieren we dit en dan 

ontvangt iedereen een palmtakje dat je dan thuis achter een kruisbeeld 

kunt hangen. 

HAAN: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. 

Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en 

verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals 

Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig 

toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij Jezus niet kende. 

Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel moediger geworden en 

zelfs door Jezus aangewezen als de leider van de apostelen, de eerste 

paus. Petrus gaf zijn leven voor God. 

TWAALF EITJES: Deze herinneren aan de twaalf apostelen (speciale 

vrienden) van Jezus. Eitjes horen ook bij de lente en het nieuwe leven. 

DERTIG ROZIJNEN/PINDA’S: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft 

Jezus verraden en kreeg daarvoor dertig zilverlingen. 

HARTJE: Een hartje is een teken van liefde. Jezus heeft uit liefde voor 

ieder van ons persoonlijk zijn armen uitgestrekt op het kruis en zijn 

leven vrijwillig uit handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een 

nieuw leven van vrede dichtbij God kunnen ontvangen. 

MANDARIJNEN: deze herinneren aan de zure wijn die men Jezus op het 

kruis gaf. 

 



 

  

 

Hoe maak je een palmpaasstok? 

- Een houten kruis 

- Naald en draad 

- Plakband 

- Schaar 

- Geel, wit en rood crêpe-papier 

- Rood papier 

- 30 Rozijntjes (of pinda’s) 

- 12 Chocolade eitjes 

- 2 Mandarijnen 

- 3 boterhamzakjes 

- 1 Broodhaantje of papierenhaantje  

- 1 Palmtakje  

- Eventueel lint als versiering 

 

 

Aan de slag 

- Knip het gele en het witte crêpepapier in stroken en wikkel de stroken  

om de latjes heen. 

- Knip een hartje van rood papier en plak dit op het snijpunt van de 2 latten. 

- Rijg met een naald de 30 rozijnen/pinda’s aan een draad. Maak beide  

uiteinden van het draad vast aan de uiteinden van de dwarsbalk. 

- Plak 12 eitjes op de dwarsbalken van het kruis. 

- Doe in elk boterhamzakje een mandarijn en knoop de zakje aan de uiteinden  

van de dwarsbalk. 

- Maak 5 propjes van het rode crêpepapier en plak deze op de plekken  

waar de kruiswonden van Jezus hebben gezeten. 

- Steek het broodhaantje boven op het kruis. In verband met hygiëne is het  

aan te raden om het broodhaantje in een boterhamzakje te doen. 

- Maak het palmtakje vast aan het kruis. 



 

Voor als je geen broodhaantje hebt       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


