
Palmpasen 2020 

Op Palmpasen lopen de kinderen altijd met Palmpaasstokken door de kerk, maar dat gaat 
dit jaar niet…

Toch gaan we er dit jaar een echte Palmpaasviering van maken, maar dan anders. Net als 
de afgelopen weken zijn we live te zien via www.kerkpleinhaarlemnoord.nl, vanaf 10.00 uur. 
We hebben een heel klein kinderkoortje onder leiding van Annelies Kole. Er is een 
Palmpaasverhaal voor de kinderen en daarna ook nog een (korte) overweging voor de 
volwassenen. Je kunt net als de afgelopen weken je voorbeden insturen via het formulier op 
de website, of per mail: rene.vanderrijst@kerkpleinhaarlemnoord.nl.


En Palmpaasstokken maken kan natuurlijk ook gewoon. Je kunt er een rondje mee door de 
buurt lopen en zwaaien naar mensen, die binnen moeten blijven. Als je in de buurt van een 
verzorgings- of verpleeghuis woont, loop daar dan ook vooral even langs.


Een Palmpaasstok maak je zo (bekijk ook het filmpje): 

1. Een plat kruis maken 
Neem twee houten latten of stokken. Eén stok 
van ongeveer 50 centimeter en eentje van 
ongeveer 30 centimeter lang.  
De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, 
de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat vorm 
je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat 
ongeveer 2/3 van de onderkant, op de grote lat te 
bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in  
de vorm van een kruis of bind de latten met touw stevig aan  
elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden  
een lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden  
geprikt over de bovenkant -de kop- van de spijker heen. 


2. Het hout omwikkelen 
Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout  
niet meer ziet. Je kunt ook leuk gekleurd (papier)tape gebruiken. 


3. Een slinger maken 
Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van bijvoorbeeld 
pinda’s, rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. Officieel worden 12 pinda’s 
gebruikt voor de twaalf leerlingen van Jezus en 30 rozijnen, die symbool staan voor de 30 
zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.  
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger met punaises 
in het hout vastzetten. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 >>>


Als	je	Palmpaasstok	voor	zaterdag	15.00	uur	af	is,	dan	kun	je	een	foto	of	filmpje	van	jezelf	
met	de	Palmpaasstok	maken	en	naar	ons	toesturen.	Dat	kan	via	WeTransfer.com	voor	de	
filmpjes	of	via	de	mail	voor	foto’s	aan	rene.vanderrijst@kerkpleinhaarlemnoord.nl		
Dan	laten	we	jullie	filmpjes	zondag	Ejdens	de	uitzending	van	de	kerkdienst	zien!
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4. Verdere versiering 
Er horen Buxustakjes aan het kruis. En verder snoepjes en fruit (met name mandarijnen) of 
leuke paasversiering aan een touw of lint. Knoop ook deze versiering aan het kruis, zodat dit 
losjes naar beneden komt te hangen. 

5. Het broodhaantje op de stok zetten 
Om te voorkomen dat het broodhaantje te hard wordt en breekt, kun je het haantje het 
beste pas op de dag zelf op de stok zetten. Prik het broodhaantje op de spijker bovenop het 
kruis en je palmpaasstok is klaar. 


Broodhaantje 

 
Bereid 1 pak broodmix wit zoals 
op de verpakking staat vermeld. 
Na het rijzen kneed je de vorm 
van één of meerdere haantjes. 
Duw er een rozijn in op de 
plaats van de oogjes en bestrijk 
met losgeklopt ei (voor de 
glans) en bak 20 minuten in een 
voorverwarmde oven op 200 
graden.


Wat betekent het allemaal? 
De Buxustakjes verwijzen naar 
de intocht van Jezus, die op 
een ezel Jeruzalem binnen reed. 
Hij werd hierbij ingehaald door 
mensen die Hem met 
palmtakken toezwaaiden. Ook 
verwijzen de groene takjes naar 
het begin van het voorjaar. 
Het haantje van brood, zit op de bovenkant van het kruis: de haan kraait als de zon op 
komt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht er aan komt. Het haantje verwijst naar 
Petrus: voordat de haan kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende op Goede 
Vrijdag. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven. Het is ook de verwijzing naar 
Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal. 
De vorm is een kruis: het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede 
Vrijdag. 
De twaalf doppinda’s verwijzen naar de 12 apostelen of vrienden van Jezus. En de 30 
rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad. 
De mandarijnen zijn tekenen van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. 
Maar zijn ook wat zurig en staan voor de zure wijn die Jezus kreeg te drinken toen hij op het 
kruis dorst had.  
Het snoep en de andere versiersels zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat 
Pasen gaat brengen en geven aan dat Palmpasen een feest is. Er hoort ook een ronde vorm 
bij de Palmpasenstok, een cirkel staat voor de kringloop van het jaar en van het leven.
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