
Palmzondag

Op Palmzondag herdenkt de Kerk de blijde intocht van Jezus Christus in 
Jeruzalem. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer met de 
takken van palmbomen. In de viering van Palmzondag worden palmtakjes 
uitgedeeld en neemt de processie nog altijd een centrale plaats in. 
Tijdens de processie op Palmzondag dragen de kinderen in de regel geen 
palmtakken, maar zogenoemde 'palmpasens' of palmpasenstokken. .

Delen
Dikwijls delen de kinderen deze palmpasens na afloop van de viering uit 
in de buurt, met name aan mensen die vanwege hun leeftijd of een ziekte 
niet aanwezig konden zijn. 

Palmpasen maken

Een palmpasen bestaat uit een tweetal stokken in de vorm van een kruis. Deze stokken zijn 
omwikkeld met groen crêpe-papier.
Bovenop de palmpasen zit een broodhaantje, met boven op zijn kop een groen takje.(gebruik 
hiervoor buxus of vossebes, maagdenpalm, hulst, muizendoorn, jenerverbes of sevenboom, een 
takje van de liguster, gagel en thuja of levensboom kan ook)
Broodhaantjes kun je zelf maken of bij de bakker kopen. [Tip: leg het haantje een tijdlang in het  
vriesvak en maak er een gat in met behulp van een appelboor, dit voorkomt het verkruimelen van 
het broodhaantje wanneer het op de palmpasen wordt gestoken]
De palmpasen is versierd met een snoer van 12 pinda's in dop en een snoer of een zakje van 30 
rozijnen. Verder kunnen er mandarijnen, (uitgeblazen)eieren of snoepgoed aan gehangen worden.
[Nog een tip: maak de palmpasen niet te zwaar, uw kind moet er wel een heel eind mee lopen]

Paassymboliek
De palmpasenstok is met veel symboliek omgeven. De groene takjes verwijzen naar Christus' 
intocht in Jeruzalem, het brood naar de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag, en het 
kruis naar het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag. 
De 12 pinda's staan voor de 12 apostelen en de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, die 
Judas kreeg voor zijn verrraad. De mandarijnen verwijzen naar de spons waarvan Jezus te drinken 
kreeg op het kruis, de eieren naar het nieuwe leven en het snoep en de overige versierselen zijn 
tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht.
Tenslotte haantje: dit verwijst naar Petrus. Voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, 
zoals Jezus had voorspeld, drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende.
De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus Christus. Hij schudt je wakker en vertelt je 
dat het licht eraan komt.
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