
Thuis een Palmpaasstok knutselen 
 
Een mooie manier om naar Pasen toe te leven, is het maken van een 
Palmpaasstok. Hier kun je allerlei attributen aan hangen, die verwijzen naar 
belangrijke elementen uit het evangelie (een stuk verbeelding helpt 
kinderen het evangelie beter te begrijpen en te onthouden). 
 
In dit document tref je wat voorbeelden van attributen ter inspiratie. Maar 
uiteraard kun je zelf van alles bedenken, bijv. over een Bijbelverhaal waar 
jullie thuis mee bezig zijn of het uitbeelden van een ander principe uit Gods 
Woord dat jij belangrijk vind om me te geven aan je kind(eren). 
 
Voor de basis van een Palmpaasstok kun je een houten kruis maken. Maar je 
kan ook een kant- en klare Palmpaasstok kopen. Dat doen wij meestal. 
Verschillende bouwmarkten in de omgeving verkopen ze. Aan een 
Palmpaasstok horen een aantal verschillende attributen te zitten, elk met 
hun eigen symbolische diepere betekenis. 
Ook gedurende de lockdown kun je veel materiaal krijgen bij de super- of 
bouwmarkt of natuurlijk zelf knutselen met hetgeen jullie in huis hebben. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kruis 
Het houten kruis staat symbool voor het kruis waarop Op Goede Vrijdag 
Jezus stierf op Golgotha. 

Palm- of buxustakken 
De Palmpaastakken worden in Nederland vaak vervangen door buxustakken. 
Zij staan symbool voor de intocht op Palmzondag in Jeruzalem. 

Broodhaantje 
Kun je kopen in supermarkten of bij de bakker. Het broodhaantje staat 
symbool voor dat Jezus het brood breekt en verdeelt  tijdens het laatste 
avondmaal op Witte Donderdag. Verder staat de haan van brood ook symbool 
voor de haan kraaide nadat Petrus drie keer  gezegd had gezegd dat hij 
Jezus niet kende. 

Eitjes 
Het is natuurlijk onzin te denken dat Pasen iets te maken heeft met een haas 
die eieren rondbrengt. Omdat je overal om je heen paaseitjes treft, kun je 
echter wel voor kiezen hier gebruik van te maken voor een waardevol les: 



namelijk dat eieren ook symbool kunnen staan voor een nieuw begin. De 
dood en opstanding van Jezus brengt een nieuw begin. 

30 rozijnen 
In sommige kerken rijgen kinderen 30 rozijntjes aan een ketting. Deze staan 
symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verraadde. Maar op de 
scholen worden vaak snoepjes gebruikt. 

Krans 
Soms is deze vervangen door een kroon. Deze staat symbool voor het 
Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods. 

Crêpepapier of klimop 
Verder is de palmpasenstok is omwikkeld met gekleurd crêpepapier of 
klimop. Het papier of takje klimop ‘klimt’ omhoog langs de stok. Wat 
symbool staat voor Jezus die is opgestaan. God heeft Hem opgewekt uit de 
dood. Hij leeft. Ook de bloem of een papieren zonnetje in het midden van 
de Paasstok zegt hetzelfde: Jezus is opgestaan, Zijn licht is opgegaan (als de 
zon). 

Soms wordt er ook nog een gedichtje aan gehangen.  
 

Sinaasappel of citroen 
Soms hangen er zure vruchten aan een palmpaasstok zoals citroenen, 
mandarijn of sinaasappel. Dit verwijst naar de spons met zure wijn die Jezus 
aangereikt krijgt als hij aan het kruis hangt en dorst heeft. 

12 noten 
Symboliseert de 12 discipelen, die 3 jaar lang intensief met Jezus optrokken 
en van Hem leerden. Met hen vierde Hij het laatste avondmaal. 
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