
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Lambertuskerk - Rotterdam 



Hoe was het eerst 

Vroeger maakten de mensen elk jaar, wanneer de winter voorbij 

was, een levensboom. Deze boom was symbool van de dood van 

het oude leven (de winter) en tegelijk van het begin van het 

nieuwe leven (de lente). Rond de kale stam werd een krans van 

groene takken gehangen. Deze krans stelde de zon voor die in de 

winter nauwelijks te zien is maar die in de lente zorgt voor 

warmte en nieuw leven. 

Na het aanbrengen van de zonnekrans werd op de top van de 

stam een haan geplaatst, de aankondiger van de nieuwe dag. 

Tenslotte werd het geheel versierd met gedroogde vruchten en 

brood en eieren en linten. 
 

Wat doen we nu 

Tegenwoordig maken we palmpaasstokken (kruizen) en lopen 

ermee in een processie (= optocht) in de kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het palmpaaskruis herinnert ons aan de intocht van Jezus in de 

stad Jeruzalem. De dag dat dit gebeurde noemen wij nu Palm-

zondag. De mensen stonden toen met palmtakken, die ze van de 

bomen hadden getrokken, Jezus toe te juichen. 

Het is de eerste dag van de Goede Week, de week van Jezus’ 

lijden en dood.   

 

2 



Wat heb je allemaal nodig? 

 

Hierboven heb je al kunnen lezen dat er  

verschillende symbolen (= tekens) zijn aan  

een palmpaasstok.  

Hieronder lees je het hoe en waarom voor je palmpaasstok.  

Succes met het maken. 

 

 

 Wit crêpepapier: omdat de aarde in de winter soms 

toegedekt geweest is met een witte sneeuwdeken. 

 

 Groen crêpepapier: het groen staat voor het gras dat weer 

tevoorschijn komt en het is de kleur van de hoop (doet leven). 

 

 Rood crêpepapier: het bloed van Jezus aan het kruis.  

 

 Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van 

Jezus; 

 

 De palmtakjes herinneren ons aan de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, maar het altijd groene takje betekent ook dat het 

leven steeds weer mogelijk is; 

 

 Het broodhaantje doet ons denken aan de haan die kraaide 

toen Petrus niet eerlijk was over Jezus, het brood herinnert 

ons ook aan het breken en delen bij de laatste maaltijd van 

Jezus en Zijn leerlingen; 
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 Twee sinaasappels: de sponzen met water en azijn waarvan 

Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing; 

 

 De 12 ongepelde pinda’s stellen de 12 leerlingen  

van Jezus voor; 

 

 30 grote rozijnen zijn de 30 zilverlingen (soort munten)  

die Judas heeft gekregen toen hij Jezus heeft verraden; 

 

 Uit eieren komt nieuw leven.  

Met Pasen vieren we dat er nieuw leven is na onze dood; 

 

 Alle lintjes en verdere versieringen staan voor het grote 

feest van Pasen dat nu snel zal komen. 

 

 

 

Het versieren van de palmpaasstok 

 

Het kruis wordt eerst versierd met wit crêpepapier. 

Aaneengesloten wordt het crêpepapier van boven naar beneden 

om het kruis gewikkeld (omdat de sneeuw gesmolten is en in de 

aarde naar beneden is gezakt). 

 

Groen crêpepapier: (het gras groeit van beneden naar boven) 

met openingen wikkelen we van beneden naar boven met groen 

crêpepapier over het witte crêpepapier. 

 

Kijk op de volgende bladzijde hoe je kruis eruit gaat zien. 
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Rood crêpepapier: van boven naar beneden een strook rood 

crêpepapier met openingen (het bloed van Jezus aan het kruis).  

Als het goed is gegaan ontstaat er een kruis van groen en rood 

op een witte achtergrond: 

 

Als laatste onderdeel met het crêpepapier worden er 

slingertjes in verschillende kleuren opgehangen over de 

zijkanten van het kruis (verschillende kleuren van de nieuwe 

crocussen en andere bloemen die gaan bloeien). 

 

 

Daarna ga je de andere symbolische versieringen aanbrengen: 

 

 Doe twee kleine sinaasappelen of mandarijntjes elk in een 

boterhamzakje en knoop deze aan de horizontale (dwars)-lat 

van de stok, dicht bij de kruising (i.v.m. het evenwicht). 

 Rijg 12 ongepelde pinda’s aan een draad en hang deze aan het 

kruis 

 Rijg ook 30 grote rozijnen aan een draad en hang ook deze 

aan het kruis 

 Hang eventueel wat chocolade eitjes in kleine netjes (uit 

grote sinaasappelnetten geknipt) aan de stok 

 Steek een broodhaantje op de stok (zie voor recept verder  

in dit boekje) 

 Plak je naamsticker en eventueel het adres waar je de stok 

naar toe gaat brengen op de achterkant van de stok. 

 Steek als laatste het palmtakje bij je haan bovenop de stok. 
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Als je de stok goed hebt gewikkeld krijg je een kruizenpatroon. 

Wit als ondergrond en daarop groen van onder naar boven. 

Daarna het rood van boven naar beneden. 
 

 

6 



Recept en werkwijze broodhaantjes 

 

Met onderstaand recept kunnen er 8 haantjes gebakken worden. 

Het lijkt misschien veel maar bij het ontbijt op Palmzondag 

zullen de overgebleven haantjes goed smaken! 

 

Benodigdheden: 

 1 pak Koopmans brooddeeg, wit (kijk op het pak voor de 

verdere ingrediënten en werkwijze) 

 8 krenten 
 

Volg werkwijze van het pak. 

Als het deeg twee maal zo groot is geworden de deegbal nog 

goed doorkneden en in 8 gelijke stukken snijden. 

Van elk stuk een rolletje van ongeveer 25 cm vormen en in een 

halve cirkel op het bakpapier of ingevette bakblik leggen. Er 

gaan 8 van deze rolletjes op een bakblik van 36X36 cm. 
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Het bakblik in een plastic zak (bijv. een pedaalemmerzak) bij 

kamertemperatuur laten staan.  

Na 10 minuten de rolletjes plat drukken.  

Weer 10 minuten laten staan. 

 

Inknippen en modelleren haantjes 

 

Een uiteinde van elk rolletje met een schaar inknippen voor de 

kam: doe dit 3 keer. 

Het andere uiteinde twee keer inknippen, dit is de staart.  

Dan schuin vanuit de hals in de richting van de kam 1 knip geven 

en hiermee de snavel vormen.  

Als laatste vormen 3 knippen in het oppervlakte van de hals de 

kraag.  

Nu nog een krent in het midden van de kop.  
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Na het vormen van de haantjes moeten ze nog 10 minuten  

op een koele plaats narijzen.  

 

Ondertussen de oven voorverwarmen: 10 minuten op 200 C. 

 

Het eigeel met een beetje melk loskloppen en de haantjes met 

dit mengsel bestrijken voordat ze de oven ingaan.  

Dit laatste is niet persé noodzakelijk maar zorgt wel voor een 

mooie gele kleur. 

 

20 minuten bakken in het midden van de oven. Ze zijn gaar als 

ze hol klinken als je erop klopt. 

 

Is de oven kleiner dan hierboven beschreven is het ook mogelijk 

om maar de helft van het recept te maken of de deegbal meteen 

in 2 stukken verdelen en één gedeelte langer op een koele plaats 

laten liggen, eventueel in de koelkast en later deze bereiden. 

 

Kant en klaar broodhaantjes  
 

Broodhaantjes zijn eventueel ook bij verschillende bakkers  

te koop.  

Een waarschuwing is daarbij wel op z’n plaats:  

deze broodhaantjes zijn echter vaak zeer rul en brokkelen bij 

het op de stok steken gauw af.  

Dit brokkelen is min of meer te ondervangen door de haan te 

verpakken in een doorzichtige plastic zak of in transparant 

huishoudfolie. Dit geeft (tijdelijk) wat meer steun aan de broze 

broodhanen. 
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Gekleurde haan 

 

Willen eerder genoemde haantjes echt niet 

lukken, dan kunt u uw kind natuurlijk ook van 

karton een (dubbelzijdige) haan laten kleuren 

en bovenop de stok bevestigen. 

 

 In het tasje zit ook een kleurplaat van een haan die je in kan 

kleuren en mooi uitknippen.  

 Vouw de hanen dubbel en plak daarna de gekleurde hanen op 

elkaar.  

 Laat daarbij aan de onderkant van de haan een opening zodat 

de haan op de stok gestoken kan worden.  

 Lijm eventueel deze haan vast aan de stok.  

 

PLAK ALS LAATSTE DE NAAMSTICKER OP DE ACHTERKANT 

VAN DE STOK. Deze naamsticker zit met een paperclip op dit 

boekje gestoken. 

 

Veel plezier bij het maken van de stok. 
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Overzicht Goede Week 
 

29 maart Witte Donderdag 

19.30 uur Plechtige Eucharistieviering 
 

30 maart Goede Vrijdag 

10.00 uur Kruisweg voor kinderen; neem witte bloemen mee 

crèche in het parochiehuis. Hierna laatste 

gelegenheid om de dozen voor het Vastenproject 

Kinderen geven aan Kinderen in te leveren. 

 

15.00 uur Kruisweg 

19.30 uur  Goede Vrijdag plechtigheden 
 

31maart Stille Zaterdag 

21.00 uur Paaswake 
 

1 april Pasen 

10.00 uur Hoogmis met kinderwoorddienst en 

kindercatechese;  

12.00 uur Eucharistieviering 
 

2 april 2e Paasdag 

10.00 uur Hoogmis 
 

8 april Beloken Pasen 

10.00 uur Eerste Heilige Communieviering 

Crèche in het parochiehuis 

12.00 uur Eucharistieviering 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen

