Palmpaasstok - Net even
anders
Door Alfard Menninga

Aanstaande zondag is het Palmpasen en
daar horen Palmpaasstokken bij. Op de
website Pasen020.nl zie je twee kinderen
met een “klassieke” Palmpaasstok. Maar
dat kan ook nét even anders. Deze
Palmpaasstok bestaat helemaal uit
natuurlijke materialen die je bijna allemaal
gewoon buiten kunt vinden; “in de
Schepping”, zeggen sommige mensen in de
kerk. Als je deze beschrijving volgt, ontdek
je dat er in de natuur opvallend veel
symbolen te vinden zijn die ook bij het
Paasverhaal horen.
1. Takken
De winter is voorbij. Overal zijn mensen bezig om de parken en tuinen in de stad klaar te
maken voor het voorjaar. Als je goed kijkt zie je onder de bomen soms oude takken liggen. Hoe
komen die takken daar? Zijn ze dood of levend? Hoe kun je dat zien? Waarom denk je dat dode
takken bij de palmpaasstok horen? Zoek twee oude takken op: een lange (ongeveer 50 cm) en
een korte (ongeveer 25 cm). Het is handig als ze mooi recht zijn en niet zo dik.
2. Gras of riet
De twee takken moet je aan elkaar vastmaken. Dat kan natuurlijk met touw of met spijkers.
Maar wist je dat ze heel vroeger gras en riet gebruikten om dingen aan elkaar te binden? Ga op
zoek naar mooie lange grassprieten of rietstengels. Leg de takken op elkaar als een kruis en
bind ze vast. Natuurlijk kan het ook met sisaltouw.
3. Buxustakken
In de winter zijn bijna alle bomen bruin. Maar sommige planten blijven zelfs in de winter mooi
groen. De buxus is zo’n plant, maar misschien ken jij er nog wel meer. Aan de groene planten
kun je zien dat het leven altijd doorgaat. Dat past heel goed bij het paasverhaal. Weet jij
waarom? Knip met een tuinschaartje een paar takjes buxus en bind die met het gras aan je
takkenkruis.
4. Gedroogde druiven
Van druiven kun je heel veel verschillende dingen maken. Als je ze uitperst krijg je bijvoorbeeld
druivensap of wijn. Maar je kunt ze ook laten drogen. Dan worden het rozijnen. Dat doe je zo:
Koop een tros witte druiven en was ze goed (dan gaan de bestrijdingsmiddelen eraf)


Pluk de druiven van de steel en verwijder de steeltjes.



Leg ze in een grote glazen schaal en zorg dat ze elkaar niet raken.



Leg een stukje kaasdoek over de druiven zodat de vliegen er niet bij kunnen.



Zet de druiven op de vensterbank in de zon (in een warme oven op 90 graden kan ook,
dat gaat sneller).



Na 3-4 dagen worden de druiven kleiner. Als je erin knijpt, voel je dat ze al droger
worden.

Zodra je ze droog genoeg vindt, rijg je ze aan een touwtje en bind je ze aan het takkenkruis. LET
OP: hiervoor kun je het beste echt garen gebruiken. Bij de druiven hoort het verhaal van het
Laatste Avondmaal. Kun jij bedenken waarom er gedroogde druiven aan de palmpaastak
hangen?
5. Broodhaantje
In het verhaal over het Laatste Avondmaal hoorde je ook dat Jezus en zijn leerlingen brood
aten. In hetzelfde verhaal hoor je dat Jezus tegen Petrus zegt: “voordat de haan kraait, heb jij
mij drie keer verraden.” Daarom hoort er een broodhaantje aan de Palmpaasstok. Voor brood
heb je meel, water en gist nodig (en een beetje zout). Meel kun je natuurlijk in de winkel
kopen, maar ook bij een molen. Daar kunnen ze je ook laten zien hoe ze meel maken. Zoek hier
de dichtstbijzijnde molen. En hier vind je een recept voor het maken van een broodhaantje.
Met dit recept kun je vier haantjes maken. Kies de mooiste uit en prik die bovenop je stok.
6. Eieren
Zelfs in Amsterdam zijn er mensen met eigen kippen. Let maar eens goed op. Soms hoor je ze
tokken of hoor je een haan kraaien. Als er iemand met kippen bij jou in de buurt woont, mag je
misschien wel een keertje helpen met eieren rapen. Weet jij hoe een ei gemaakt wordt? Wat
zit er eigenlijk in? En hoe komt dat? Gelukkig zit niet in alle eieren een kuikentje. Veel eieren
kun je daarom gerust koken. Als je ze gekookt hebt, hang je ze aan de Palmpaasstok. Daarvoor
kun je het beste een zakje gebruiken (je kunt ook met strookjes papier, gras of riet een mandje
vlechten). Eieren horen echt bij de lente en laten zien dat het nieuwe leven weer begint.
7. Versiering
Paars en geel crêpepapier kun je makkelijk vervangen door paarse en gele bloemen. Paars en
geel zijn van oudsher koninklijke kleuren en laten zien dat Jezus de koning van de wereld is.
Natuurlijk kun je er ook een koningsketting of koningskrans van vlechten.

Meer informatie? Alfard [at] protestantsamsterdam.nl
De hele nieuwsbrief van het Protestants Jeugdwerk Amsterdam lees je hier
en hier abonneer je je (kies GroeiRuimte)

