Palmpasen

Met Palmpasen denken we aan Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem
binnenreed. Alle mensen langs de kant van de weg stonden met
palmtakken te zwaaien.
Het was een blij moment, maar tegelijk ook een droevig moment. Want een paar
dagen later wordt Jezus gevangen genomen en sterft hij aan het kruis.
Met Palmpasen maken we een Palmpaasstok. Die mooi versierde stok vertelt het
verhaal van de laatste dagen van Jezus, vanaf de blijde intocht in Jeruzalem, tot
aan Pasen. We dragen deze stok met ons mee tijdens de viering van Palmpasen.

Beschrijving voor het maken van een Palmpaasstok
1. Wikkel geknipte stroken wit (en/of geel ) crêpepapier om het kruis en
bevestig de uiteinden met plakband (wit is de
kleur van de Verrijzenis)
2. Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze
op de plaats van de kruiswonden van Jezus.
3. Bevestig een broodhaantje bovenaan het kruis. U
kunt een haantje kopen of zelf een broodhaantje
bakken.
4. Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van
de twee kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens
en heeft uit liefde voor ons zijn leven op het kruis
gegeven.
5. Neem een naald en draad en rijg daaraan 30
rozijnen (verwijzend naar de 30 zilverlingen die
Judas kreeg toen hij Jezus had verraden). Maak
dit met een knoopje aan iedere zijkant van het
kruis vast. Je kunt in plaats van rozijntjes ook
snoepjes gebruiken.
6. Plak 12 chocolade eitjes met plakband (kruislings)
op de dwarsbalken van het kruis. (12 verwijst naar
de 12 apostelen)
7. Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje om de sinaasappels of
mandarijnen op te prikken. (dit verwijst naar de sponzen met water en wijn
die de soldaten Jezus aan het kruis gaven) Je kunt ook stukjes echte spons
gebruiken.
Op Palmzondag krijg je in de kerk een palmtakje en dat kun je ook nog op je kruis
bevestigen.

Mogelijke aanvullingen voor het versieren van het kruis:
- Maak van ijzerdraad of doorntakken een soort doornenkroon en bevestig die op
het bovenste gedeelte van het kruis.
- Plak op iedere zijbalk een waxinelichtje omdat Jezus het Licht van de wereld is.
- Hang er een zakje (chocolade) munten aan omdat Jezus voor 30 zilverstukken
door Judas is verraden.
- Hang een (drop)sleutel aan het kruis als symbool dat Jezus de deur is, die voor
ons de weg naar de hemel weer vrijmaakt.
- Versier het kruis nog met (papieren)narcisjes als teken van nieuw leven
- Hang een klein bekertje aan het kruis omdat Jezus dorst had. Hij had dorst naar
water én heeft nog steeds dorst naar onze liefde voor Hem.

Palmpaasstok - Wat betekent het allemaal?
Kruis:
Wit:

Rood:
Palmtakje:

Haan:

Twee
mandarijnen:
Twaalf eitjes:
Dertig
rozijnen:
Hartje:

Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van
de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna
opgestaan uit de dood.
Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als
verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.
Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus
hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok.
Ze zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis
achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus
op de dood.
Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus.
Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en
verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan,
zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld. Petrus werd
heel verdrietig toen hij besefte dat hij net had gedaan alsof hij
Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van Jezus veel
moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de
leider van de apostelen.
Het haantje verwijst ook naar het brood dat Jezus deelde met
zijn vrienden bij het Laatste Avondmaal.
Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de
soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is
symbool van nieuw leven.
Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en
kreeg daarvoor 30 zilverlingen.
Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk
zijn armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit
handen heeft gegeven; opdat wij door Hem een nieuw leven
dichtbij God kunnen ontvangen.

