
Zo kun je een palmpaasstok maken 
Maak thuis een Palmpasen stok. Op Palmpasen nemen kinderen hun stokken mee naar de 

kerk, om ze daarna weg te geven. Maar een miniprocessie door de straat of wijk kan 
natuurlijk ook. 

Lees hier wat er nodig is en hoe je zo'n stok maakt. 

Materiaal:  

 

Houten kruis:  

- latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang 

- touw of metaaldraad 
Buxustakjes 

Stroken gekleurd crêpepapier 
Plakband 

Rozijnen of krenten 
Draad en naald 

Pinda's in de dop 

Citroen of sinaasappel 
Een ei (echt of chocolade) 
Broodhaantje 

Zo doe je het 

Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad.  
Dit werkje kun je het beste vooraf doen. 

Omwikkel het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig pinda's een slinger. Rijg ook een ketting 

van de rozijnen of de krenten. Versier het kruis met de verschillende onderdelen. Zet het 
broodhaantje er tot slot bovenop. 

 

 

 

 

 



De betekenis van de versiering: 

 

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)  

Palmpasen stok  

Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte 
Donderdag) 

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij 
Jezus niet kende (Goede Vrijdag) 

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag) 

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van 
nieuw leven (Paaszondag) 

Verder: 
• Slingers met ronde vormen die symbool staan voor de kringloop van het leven (geboren 
worden / sterven / opstaan na de dood) 

• Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de twaalf apostelen  

• 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken die Judas betaald kreeg 
voor het verraden van Jezus. 

• Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente, hoop en vertrouwen in 
wat komt. 

• Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg toen 
Hij aan het kruis hing 

• Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat op uit de dood.  


