Palmpasenstok maken

Zo maak je en gebruik je de Palmpasenstok. Palmpasen is een christelijk feest dat wordt
gevierd op de zondag voor Pasen. In sommige plaatsen in Nederland gaan kinderen in optocht
over straat met uitbundig versierde palmpaasstokken. Aan het einde van de optocht worden
de stokken weggegeven aan zieke kinderen of oude mensen.
Je kan de stok aankleden met :







slinger van crêpepapier
snoepjesketting van Engelse drop, wine-gums, yoghurtsnoep, gedroogd fruit en/of
rozijnen
groene buxustakjes of vossenbes, maagdenpalm, hulst, muizendoorn, jeneverbes.
Takje van de liguster, gagel en thuja of levensboom kan ook.
een goudgeel broodhaantje met een krentje als oogje op de top
veertjes
wat ook kan is: narcis, primula, ribes of forsythia

Voor het maken van de palmpaasstok gebruik je twee niet te dikke latjes van 50 en 65 cm.
Beitel de lange stok op het kruispunt tot de helft in en bevestig de twee stokken met wat
houtlijm en drie kleine spijkertjes aan elkaar. Wikkel de stok in met twee kleuren
crêpepapier (geel en wit) en zet op enkele plaatsen vast met een stukje tape.
Zet het groen vast met een stukje binddraad.
Maak de snoepslingers niet te zwaar en eindig iedere slinger met een stevige knoop. Laat een
flink stukje draad aan de snoepslinger om deze aan de palmpaasstok vast te maken.
Broodhaantje: een pak deeg voor witbrood maak je volgens de gebruiksaanwijzing klaar. Rol
het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap van circa 1 centimeter dik. Teken
een vogelvorm op vetvrij papier en knip die uit. Leg de vorm op het deeg en snij de vorm uit
het deeg. Gebruik voor het oog een rozijntje. Maak een niet te groot gat waar je straks de stok
in wilt steken. Smeer voor een mooie glans het deeg in met een beetje koffieroom met water.
Bak het haantje mooi lichtbruin.
Palm, palm, pasen,
ei koerei
over ene zondag
krijgen wij een ei

één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei.

Palmpaasstok - Wat betekent het allemaal?

Kruis:

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

Wit:

Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis.
Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de dood.

Rood:

Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als verwijzing naar de
kruiswonden van Jezus.

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.” Een palmtakje
hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van
Jezus op de dood.

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.

Twee
mandarijnen:

Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus
gaven toen Hij aan het kruis hing.

Twaalf eitjes:

Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool van
nieuw leven.

Dertig
rozijnen:

Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30
zilverlingen.

Hartje:

Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn armen heeft
uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; opdat wij door
Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen.

Kom je ook naar de Palmpaasviering op zondag 24 maart?
Dan kunnen we een mooie optocht maken met de palmpaasstokken.

