
Palmpasenstok

Matteüs 20:17-19 uit De Bijbel in Gewone Taal
“Jezus was op weg naar Jeruzalem. Toen hij met de twaalf leerlingen alleen was, 

zei hij: ‘We zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de Mensenzoon uitgeleverd 
worden aan de priesteres en de wetsleraren. Zij zullen besluiten dat hij gedood 
moeten worden. Ze zullen hem uitleveren aan de ongelovigen. Die zullen hem 
bespotten, en hem met de zweep slaan. Daarna zullen ze hem aan het kruis 

hangen. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.”

Om het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus te 
herdenken, is het een traditie in de kerk om een Palmpasenstok te 
maken. 

Opdracht: 
Van twee houten latjes maak je een kruis. 
Daarop steek je een broodhaantje.
De stok mag je versieren! 

Hang aan de stok:
• groene takjes
• 30 rozijntjes
• 12 chippies of nootjes
• een ei

Kijk maar eens naar het papier met 
de betekenis van al deze dingen!



De symboliek uitgelegd in de volgorde van het Paasverhaal: 

Groene takjes Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn 
leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en 
zwaaiden met de bladeren. Ze wilden hun nieuwe koning 
verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de 
nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren 
zo blij met Jezus als hun Koning! Maar het liep allemaal een 
beetje anders dan ze dachten… 

Brood In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. 
Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak een brood in 
stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het was de laatste 
keer dat Jezus at voordat hij ging sterven. 

Twaalf zoutjes of nootjes De twaalf leerlingen (vrienden) van 
Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd wordt. 

Dertig rozijnen Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten 
Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten 
als beloning. 

Haantje Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. 
In de nacht dat Jezus gearresteerd wordt, vragen mensen drie 
keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee hoor, ik hoor niet 
bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had 
Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal. 

Houten kruis Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en 
waaraan hij stierf. 

Ei Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op uit de 
dood. 

Versiering Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat 
Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan 
het kwaad. 

Palmpasenstok



Broodhaantjes zelf bakken (1)
Bak zelf paasbroodjes. Met dit deeg kan je paashaantjes maken, maar het is prima geschikt om ook 
andere broodvormpjes te bakken, zoals bijvoorbeeld een konijn of kuikentje.

Wat heb je nodig voor ongeveer 8 Paashaantjes
500 gram bloem (gezeefd) en een beetje extra om te kneden
1/2 eetlepel instant gist
2 theelepels zout
1 eetlepel suiker
50 gram roomboter of plantaardige margarine
250 ml lauwwarme melk
8 kleine krenten
1 ei

Tijd nodig: mengen en bewerken – 30 min, rijzen in drie stappen – totaal 2,5 uur 

Zo ga je te werk

Zeef de bloem in een grote kom. Maak in het midden van bloem een diepe kuil.

Los de gist op in de lauwwarme melk

Schenk het gistmengsel in de kuil in de kom met de bloem.

Roer voorzichtig het gistmengsel met wat bloem samen tot een papperig beslag. Zorg ervoor dat je 
aan de zijkanten van de kom nog een "muurtje" van droge bloem hebt.

Snijd de roomboter of margarine in dunne plakjes. Leg de plakjes boter of margarine op het 
gistmengsel.

Strooi voorzichtig zout en suiker langs de randen van de kom op de droge bloem. Let bij het 
toevoegen van het zout dat het niet in het gistmengsel terecht komt. Zout en gist zijn geen 
vriendjes. Zout zorgt ervoor dat de gist doodgaat en dan zal het deeg niet meer goed rijzen.

Laat het mengsel nu 15 minuten staan. Na 15 minuten zijn kleine bubbels ontstaan in het 
gistmengsel.

Gebruik een houten pollepel om het deeg nu goed te roeren tot een geheel.

Besprenkel het werkblad met wat bloem en leg het deeg op het werkblad. Kneed totdat het deeg 
soepel is geworden en vorm het deeg tot een deegbal.

Leg de deegbal in een kom. Bedek de kom met plastic folie en laat het deeg rijzen op een warme 
plek. Dit duurt ongeveer een uur of totdat het deeg in volume is verdubbeld. Dit is de 1e rijs.

Neem de deegbal uit de kom en leg het op het werkblad. Snijd het deeg in 8 gelijke stukken.

Rol van elk stuk een langwerpige deegrol van ongeveer 20 cm lang. De ene kant van de deegrol 
moet iets dikker zijn dan de andere kant.

Vorm met de deegrol een u vorm met de dunne kant van de rol aan de linkerkant en de dikke kant 
aan de rechterkant. De dunne linkerkant wordt straks de kop van de haan en de dikkere rechterkant 
worden de veren.



Broodhaantjes zelf bakken (2)

Gebruik vervolgens een schone keukenschaar om de veren, de kam en de bek van de 
haan te maken. Dit doe je door het deeg met de keukenschaar in te knippen. Voor de 
veren knip je drie keer in de dikke rechterkant, voor de kam knip je twee keer bovenaan 
de dunne linkerkant en één keer aan de uiteinde van de dunne linkerkant.

Neem nu een cocktailprikker en prik een gaatje in de kop van het broodhaantje. Druk 
hier een krentje in voor het oog van het haantje.

Leg de haantjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bedek de bakplaat met plastic 
folie en laat de haantjes op een warme plek rijzen. Laat de haantjes een uur rijzen of 
totdat ze in volume verdubbeld zijn. Dit is de 2e rijs.

Doe de oven aan. Verwarm de oven voor op 225 C.

Breek het ei en kluts het. Bestrijk de haantjes met het geklutst ei.

Bak de haantjes in 20-25 min gaar in oven op 225 C.

Als de haantjes goudbruin zijn haal je ze uit de oven. Laat de paashaantjes op een rek 
afkoelen tot ze op kamertemperatuur zijn.

Bewaar de paashaantjes in een plastic zak totdat je klaar bent om ze op te eten of te 
gebruiken als versiering voor de palmpasenstok.

Tip van Oma

Om de broodjes goed op de stok te plaatsen snijd je met een aardappelschilmesje op 
het dikste stuk van het paashaantje aan de onderkant een stukje brood eruit. Dit zorgt 
ervoor dat het brood niet breekt als je het op de Palmpasenstok plaatst en het blijft zo 
beter zitten.

Gespreksvragen

1. Wat weet jij van het verhaal van Pasen?

2. Wat zou je nog wel willen weten over het 

verhaal van Pasen?

3. Je maakt hier een mooie Palmpasenstok, weet 

jij wat alle onderdelen betekenen?

4. Volgens een traditie wordt een Palmpasenstok 

tijdens Pasen weggegeven aan iemand anders. 

Zou jij hem aan iemand willen geven?

5. Wat doen jullie als gezin tijdens het Paasfeest?


