
 

 

Zondag 5 april 2020 – Palmpasen 

 

Zondag Palmpasen. Dit jaar kunnen we het niet in de kerk vieren. Daarom hebben we een 

plan bedacht voor thuis! Dit is het plan: 

1. Maak en versier thuis een stok! Dit is een leuk werkje. Een broodhaantje bakken is ook 

leuk om thuis te doen. 

2. Maak een foto (van jou/jullie zelf met de stok) en mail die naar redactie@oosterkerk.nl. 

We maken dan een fotoalbum voor de websites (Adventskerk en Oosterkerk). Stuur je foto 

uiterlijk zaterdag 4 april 19.00. Zondag staan de foto’s online! 

3. Zet je stok op zondag thuis voor het raam. En doe een speurtocht bij jou in de buurt: 

hoeveel stokken zijn er te zien? 

 

Palmpasen: wat betekent die stok eigenlijk? 

We gaan een stok maken en versieren, maar wat betekent die stok 

eigenlijk? En welke versieringen horen er allemaal aan de stok te 

zitten? 

Eigenlijk neemt die stok je mee langs het verhaal van Pasen. 

Het begint bij Palmpasen. De groene takjes lijken op de 

palmtakken waar de mensen mee zwaaiden bij de intocht van 

Jezus in Jeruzalem. Twaalf pinda’s (of andere nootjes) verwijzen 

naar de 12 leerlingen van Jezus.  

Na een paar dagen volgt Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal. Het 

broodhaantje verwijst naar het verhaal dat Jezus bij die laatste maaltijd het brood breekt en 

deelt met zijn leerlingen.  

Het verhaal gaat verder op Goede Vrijdag. Aan de stok hangen rozijnen, die symbool staan 

voor de 30 geldstukken waarvoor Judas Jezus verraden heeft. Het broodhaantje is de haan 

die kraaide toen Petrus zei dat hij Jezus niet kende.  

De palmpasenstok heeft de vorm van een kruis, en verwijst zo naar 

het kruis waar Jezus aan stierf. 

En dan wordt het Pasen! De snoepjes aan de stok laten zien dat de 

vastentijd voorbij is. De eieren zijn het teken van nieuw leven. Jezus 

staat op uit de dood. 

 



 

 

Palmpasen: zelf een stok maken en versieren 

Wat heb je nodig: 

- Houten latjes (of gebruik takken die je in de tuin of het 

park kunt vinden)  

- Spijkers & hamer of schroeven & boormachine of tape 

- Crêpepapier en/of gekleurd tape 

- Stevig plakband 

- Broodhaantjes 

- Kleine (boterham)zakjes 

- Rozijnen (in ieder zakje 30 rozijnen) 

- Touw of draad 

- Eitjes (gekookte eieren of snoep- of chocolade eieren) 

- Noten/zoutjes/chippies die je aan een touwtje kunt rijgen 

- Buxustakjes of andere groene takjes 

Hier kun je de instructies vinden om de stok te versieren. Of zoek nog verder op internet, 

bijvoorbeeld op YouTube zijn filmpjes te vinden. 

Een broodhaantje kun je kopen in de supermarkt of bij de bakker. Maar misschien vind je het 

wel veel leuker om er zelf een te bakken. Helemaal niet zo moeilijk. 

Hier vind je het recept.  

 

 

 

 

 

 

 

En vergeet niet om ons een leuke foto te sturen van het resultaat! 

Nog leuker als je zelf ook op die foto staat…dan zien jullie elkaar ook weer even in het 

fotoalbum. 

 

 

 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok/
https://www.koopmans.com/recept/palmpasenhaantjes/

