Symboliek van de Palmpasenstok
De Palmpasenstok staat symbool voor de levensboom.
Het getal 3 zal een paar keer terug komen en niet voor niets. Drie is een heilig
getal, denk maar aan de Drie-eenheid, vader, Zoon en Heilige Geest
Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de
weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn symbool voor eeuwig
leven.
Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood). De haan zelf
is symbool voor het ontwaken van de geest. Het is de haan die tot 3 keer toe
kraait om Petrus te laten inzien dat hij Jezus tot 3 keer toe verloochend
heeft wanneer Jezus gevangen genomen is. Ook verwijst de haan naar de
paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok
gezet
Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus,
die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet;
dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering. Het
verwijst ook naar het kruis die iedereen in zijn leven te dragen krijgt.
Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
De drie eieren: zijn een teken van nieuw leven, en verwijzen ook naar het
graf van Christus. Eieren zijn van buiten kaal en koud maar binnenin volstrekt
zich een wonder. Net zoals het wonder achter de steen bij het graf van Jezus
Christus.
Citroen of sinaasappel: verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van
mocht drinken.
Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar
de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen
verwijzen naar de 12 apostelen.
Pinda's: aan de stok zouden 30 pinda's gehangen
kunnen worden die verwijzen naar de 30
zilverlingen die Judas krijgt voor het verraden van
Jezus.
Mocht u voor uw kind of kleinkind een Palmpasenstok gaan maken dan wens ik
u veel plezier toe bij het maken van de Palmpasenstok.
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