
 Een lange stoet vrolijk 
zingende kinderen , die hun 
palmpaasstok dragen en een 
lentewandeling maken, maar 
Palmpasen is ook het begin 
van de Goede Week, de 

week, die eindigt op Stille Zaterdag; in deze week overdenk je het lijden 
en sterven van Christus. Je gaat dus van gejuich naar tranen. 
 
In vroegere tijden beleefden de mensen de verandering in de natuur 
mee. Nu is het meer zo, dat wanneer de paaseieren (veel te vroeg) in 
de winkel verschijnen, men aan Pasen herinnerd wordt met 
voorafgaand het Palmpaasfeest! Zoals je ziet dat in de herfst alles 
afsterft, merk je omstreeks deze tijd het ontwaken van de natuur op. De 
sneeuwklokjes, krokussen, narcissen: iedere plant die je bekijkt begint 
uit te botten. De natuur ontwaakt, de lentezon laat zijn stralen schijnen. De zon komt steeds hoger te 

staan.  
 
De eieren die in deze tijd zo’ n belangrijke rol spelen, verbergen een 
prachtig symbool in zich. Het ei breekt na 21 dagen bebroed te zijn 
open en we zien een prachtig geel kuikentje voor ons, het wonder van 
het nieuwe leven.  
 
Tegenover de lichtfeesten in de winter staan de feesten van het 

nieuwe leven of vruchtbaarheid in de lente. Vogels maken hun nestjes en hiervan zien en horen we 
over enige tijd ook de jongen.  
 
Oorspronkelijk was Palmpasen een oud vruchtbaarheidsfeest, het werd gevierd in het voorjaar bij de 
herleving en opstanding van de natuur. Pas in de Christelijke tijd is er de opstanding van Christus mee 
verbonden. Het is de dag, die ons herinnert aan de intocht van Jezus van Nazareth in Jeruzalem. Veel 
mensen waren naar de stad getrokken om er het Joodse Paschafeest te vieren. Ze hadden gehoord 
over de vele wonderen die Jezus had verricht en kwamen hem nu jubelend tegemoet om hem als lang 
verwachtte Koning binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en legden die op de weg. 

Met de Palmpasen optocht wanneer de kinderen met hun Palmpaas stokken lopen, 
gedenken wij deze intocht van Jezus in Jeruzalem (zonder dit tegen de kinderen als 

zodanig uit te spreken) en vieren we tevens de opstanding in de natuur, het begin van de 
lente. Elk kind draagt in de palmpaasoptocht zijn eigen levensboom mee. De 
kinderen van klas 1, 2 en 3 versieren elk hun eigen Palmpaas stok. Aan onze 
Palmpaas stokken beleven we ook het nieuwe leven: de Palmpaas stokken worden 
versierd met bovenop de broodhaan – de haan die in het vroege ochtendgloren 

aankondigt dat er weer een nieuwe dag geboren is. Vervolgens wordt de stok voor de 
jongere kinderen versierd met een gouden cirkel, het zonnerad – de zon immers zorgt voor 

het ontwaken van de natuur en is eeuwig.  
 
Voor de lagere school kinderen heeft de Palmpaas stok de 
vorm van een kruis. De kruisvorm staat voor het 
Christussymbool. Aan de stok bevestigen we wat buxus of 

ander groen van een plant. Dit symboliseert het eeuwige leven. We 
versieren de palmpaasstok ook met gedroogde vruchten 
(abrikozen, appel, rozijnen). Het zaad van vruchten immers zorgt 
weer voor nieuw leven. Op de vrijdag voor Palmpasen gaan onze 
kleuters en de kinderen van klas 1, 2 en 3 met hun eigen stok naar 
buiten om al zingende een wandeling door het park te maken 
 
Palm Pasen, Palm Pasen, 
buiten in de zonneschijn,  
wij dragen een stok,  
met een haantje erop, 
lopen in een lange rij en zingen nu allen,  
Palm Pasen maakt blij  


