
 

 

 

 

 

 

Een Palmpasenstok maken. 
 
Het maken van een Palmpasenstok is een leuke activiteit, die enige creativiteit 
vraagt. In de loop der jaren zijn er verschillende manieren ontstaan om zo’n 
Palmpasenstok te maken.   
 

De versieringen die gebruikt worden voor de Palmpaasstokken hebben allemaal een 
symbolische betekenis, die met de lijdenstijd en met Pasen te maken hebben. Zoals 
bijvoorbeeld:  

- Het kruis vertelt van het sterven van Jezus; Hij had alles voor ons over, zelfs 
de dood. 

- Twaalf rozijntjes aan een draadje, symboliseren de 12 leerlingen van Jezus. 
- De palmtakken ( buxustakjes), vertellen ons over de mensen die naar Jezus 

zwaaiden, toen hij met een ezel Jeruzalem binnenkwam. 
- Snoepjes (een aantal hartjes in een zakje) en de lolly laten zien dat de 

vastentijd vanaf Pasen weer is afgelopen. In de weken voor Pasen is het 
gebruikelijk om wat minder te eten, om mee te doen met het lijden van Jezus. 

- Het crêpepapier dat om het kruis wordt gewikkeld, vertelt ons over de 
opstanding van Jezus. 

- De krakeling staat symbool voor de doornenkroon. 
- Drie zuurtjes en de mandarijn, vertellen ons dat Jezus alleen zure drank te 

drinken kreeg met een spons, toen Hij dorst had aan het kruis. 
- De broodhaan doet ons denken aan Petrus die zei dat hij Jezus niet kende, 

waarna de haan kraaide. Ook kraaide de haan op de dag dat het graf leeg 
was. Bovenop veel kerken staat een haan om ons daaraan te herinneren. 

 

                       
 

Als je de een Palmpasenstok maakt kan dat met de ingrediënten die hierboven 
genoemd worden, maar misschien heb je zelf nog andere ideeën of andere 
ingrediënten (symbolen) die je wilt gebruiken. Dat kan en mag natuurlijk. Is de 
Palmpasenstok af, maak er dan een foto van en stuur die naar de redactie van de 
Woldbode of van ’t Schienvat. Je kunt de foto ook doorsturen naar de redacties van 
de websites (Lineke Kok of Harry Dijkema). Je kunt de Palmpasenstok daarna voor 
het raam zetten en aan vriendjes/vriendinnetjes doorgeven dat je een Palmpasenstok 
hebt gemaakt. Als je wilt kun je natuurlijk ook ‘op zoek’ gaan naar andere 
Palmpasenstokken. In ieder geval veel plezier bij het maken van de Palmpasenstok.  


