
Het kruis doet ons den ken aan het kruis waaraan Jezus gestorven is. Een kruis is ook een teken van
ontmoeting. Het geeft de vier windrichtingen aan: noord, zuid, oost en west. Mensen van overal
ontmoeten elkaar net op het kruispunt van wegen. Oat gebeurt ook in onze kerk: ontmoeten.

De krans van groene buxustakken

De krans wordt op het kruispunt gehangen, de ontmoetingsplaats. De krans betekent de kring van
mensen. Soms is die krans verbroken, dan kunnen de mensen het niet met elkaar eens worden,
vechten, maken ruzie, voeren oorlog, haten, de een wi! beter zijn dan de ander.

Op dit kruis(punt) moet de krans rond worden en gesloten, de eenheid van aile mensen. Ais de krans
gebroken is, dan is er nog lijden en verdriet.

De vruchten

Het palmpasenkruis is als een boom, een levensboom. De krans is daarom ook groen. Maar als het
een goede boom is, komen er ook vruchten aan. Met ons mensen gaat het soms goed, soms ook
minder goed. Soms is er blijheid en soms is er verdriet.

Oat willen wij ook aan deze paasboom hangen. Daarom hangen we er zoete en zure vruchten aan.

Brood om van te leven

Waarom brood?

Mensen komen van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Sommigen hebben brood
genoeg, sommigen hebben brood (eten) te weinig. Ais je elkaar tegenkomt dan merk je de verschillen.
Op dit kruispunt wordt het brood dan gedeeld. Want geen mens kan op de levensweg zander eten,
zonder brood. Je hebt het nodig om te kunnen overleven als je van zuid naar noord moet gaan of van
oost naar west. Dan is het wet heel fijn als je merkt dat mensen die genoeg hebben delen met hen die
te weinig hebben.

Het haantje

Waarom toch dat haantje?

Het haantje laat als eerste horen dat er een nieuwe dag aankomt. Het haanlje gaat vaak op de
hoogste punten zitten. Je ziet het bijvoorbeeld op kerktorens en ook hier op deze boom. Het haanlje
vertelt de mensen: Vandaag is het misschien niet zo'n fijne dag, maar morgen wordt het beter. Het
haantje laat de mensen weten dat het niet zo goed gaat, maar laat ook horen dat de zon weer zal
gaan schijnen. Het haantje laat weten, dat er na droevige tijden ook troost en vreugde kan komen. Het
haantje roept, dat het snel Pasen zal worden.

We gaan de boom ook versieren. Wij hangen er
slingers aan, gekleurde Iinten en paaseitjes in allerlei
kleuren. AI die kleuren doen ons den ken aan feest en
in deze tijd van het jaar natuurlijk het feest van
pasen. Dan vieren we dat Jezus uit de dood is
opgestaan. We vieren het nieuwe leven van Jezus en
bidden dat pasen ook voor ons nieuw leven mag
betekenen.50 em
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Hallo allemaal! Het feest van Pasen komt steeds dichterbij. De zondag voor Pasen, op
Palmzondag, maken veel kinderen een Palmpasenstok. Kees de Knutselkat laat zien hoe jij er ook
een kan maken. Het is niet zo moeilijk! Veel plezier!

Je hebt twee stukken hout nodig die je als een kruis aan elkaar
vastbindt of vast spijkert. Het kruis doet denken aan Jezus, die in
Jeruzalem het kruis moest dragen.

Bovenop je Palmpasenstok kun je op een
spijker een breodhaantje zetten, dat je zelf kunt bakken of bij de bakker
kunt kopen. Het broodhaantje doet denken aan de haan die drie keer
kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende, omdat hij
bang was voor de vijanden van Jezus. Maar het is ook de haan die
kraait dat er een nieuwe dag komt, de dag van het Paasfeest!

Je kunt je Palmpasenstok net zo mooi versieren als je wilt. Je kunt hem
met cn§pepapier omwikkelen. Je kunt er mandarijntjes, pindaslingers,
snoepjes of een krentenbol aanhangen. Je kunt je Palmpasenstok ook
met bloemen versieren of met greene takjes. Toen Jezus op een ezeltje
Jeruzalem binnen reed stonden de mensen ook met greene takken naar
hem te zwaaien. De kleuren en de bloemen zijn om te vieren dat Jezus
na zijn dood op het kruis weer uit de dood opstond. Het leven is sterker
dan de dood!

Je kunt je Palmpasenstok op het feest van
Palmpasen meenemen naar de kerk. Na afloop kun je je Palmpasen
weggeven, bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of aileen, of gewoon aan
je oma of opa. Veel plezier met het knutselen!



- een houten knijper,
- witte of bruine vert,
- wit of bruin vilt voor de oren,
- 'kunst'ogen
- een stukje touw
- een zwart steentje of een stukje zwart vilt
- een stukje rode raffia of een lintje
- een bolletje of een ander versierseltje.

Verf de knijper en laat hem drogen. Knip
ondertussen de oren uit, pak een stukje touw
en rafel de twee uiteinden. Wacht tot de knijper
droog is. Plak aIle onderdelen op de haas.
Begin met zijn oren, zijn ogen en zijn
snorharen ( het stukje touw). Plak dan het
steentje op het touw, dat is de neus. Strik het
lintje of het stukje raffia om de hals, plak het
strikje aan de achterkant van de knijper vast en
plak nog een versierseltje aan de onderkant.

Veel plezier,
Groetjes en een zalig Pasen,
Kees de Knutselkat

De paashaas komt nergens in de Bijbel voor.
Daar gaat het om God en de mensen.
Jezus laat zien dat de dood niet het einde is,
dat hij nog leeft. Hij staat na de kruisiging op!

Er zijn veel landen waar ze de paashaas en ook
paaseieren niet kennen.
In de Benelux wel, daar zijn paashazen een
soort paasfeestversierders.
Hij verstopt de paaseieren. Hij laat zien dat het
lente is. Lente. De natuur ontwaakt.
In ons land komen in de lente ook de echte
hazen weer uit hun holen. Is dat je wel eens
opgevallen?
Waarschijnlijk kennen wij daarom de paashaas
en de eieren: de natuur komt weer tot leven.

Kees de Knutselkat maakte alvast een
versiering voor het paasontbijt. Of voor de lunch
of het avondeten.
Een knijperhaasje.
Je kunt hem aan een servet doen of aan een
naamkaartje. Of aan een cadeautje.
Dit is een werkfoto:


