
Vertelling bij de Palmpasenstok 
 
Ik ga jullie vertellen over de laatste week uit het leven Jezus. 
Hij is met zijn vrienden op weg naar Jeruzalem om feest te vieren 
 
Maar ze zijn er nog niet, in Jeruzalem… 
Opeens zegt Jezus tegen zijn vrienden: 
“jullie moeten voor mij een veulen halen, een ezelsveulen 
en als zijn baas zegt: ‘waarom nemen jullie mijn ezel mee?’, 
dan zeggen jullie: ‘de Heer heeft het nodig…’” 
 
De vrienden gaan er op uit om de ezel te halen. 
(verwijzing activiteit: ezel van ezeltjeprik staat ergens opgesteld). 
Ze brengen de ezel bij Jezus en hij gaat erop zitten. 
(Ik spreid palmtakken en jassen op de grond.) 
De mensen leggen hun jassen en palm takken op de weg 
en Jezus rijdt als een koning Jeruzalem binnen. 
 
En de mensen roepen allemaal: ‘Lang leve onze koning, Hosanna!’ 
(Ze roepen allemaal….? Mee laten roepen.) 
Eindelijk, na een paar dagen, begint dan toch het Pesach feest... 
 
De palmpasenstok die jullie gemaakt hebben 
vertelt over de laatste week uit het leven van Jezus: 
 
Ze zitten samen te eten, twaalf vrienden en Jezus 
Jezus zegt: ‘één van jullie gaat mij verraden’, 
ze zeggen allemaal: ‘ik toch niet?’ 
Aan deze palmpasenstok zit een zakje met 30 rozijnen, 
30 geldstukken kreeg Judas toen hij Jezus verraadde. 
Als ze klaar zijn met eten gaan ze naar buiten, 
daar wordt Jezus verraden door Judas. 
 
Petrus, een van de andere vrienden wil Jezus verdedigen, 
maar Jezus zegt tegen hem: ‘Petrus, laat maar, let op, 
voordat de haan morgen gekraaid heeft, 
zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent.’ 
(Het haantje van brood.) 
Jezus wordt gevangengenomen, zijn vrienden blijven achter, 
en inderdaad aan Petrus wordt gevraagd: ‘jij hoort toch ook bij die Jezus?’ 
‘Nee hoor’, zegt Petrus, ‘ikke niet…’ 
En nog een keer, en nog een keer en dan kraait de haan, 
en weet Petrus dat Jezus gelijk had. 
 
Jezus sterft, daarom heeft de stok de vorm van een kruis. 
Eindigt het verhaal daarmee? 



Nee, kijk er hangt ook een ei aan dit kruis, een ei staat voor nieuw leven, 
je ziet het nog niet, maar als de kip een ei legt en er op gaat zitten, 
komt er een kuikentje uit. 
(Verwijzing activiteit: wijs naar bloempotjes die zijn gemaakt of bloembollen als voorbeeld.) 
 
Het verhaal van Jezus, is het verhaal van Pasen: 
dat verhaal eindigt niet met de dood, maar met het leven! 
Voor Jezus, en ook voor ons. 
Nu kennen jullie het verhaal van de Palmpasenstok! 
Een stok die ons vertelt van feest, van verdriet en toch weer feest. 
 
En we vragen God of Hij met ons wil zijn 
als we verdrietig zijn en als we feestvieren 
als we met onze stokken lopen 
en als we straks samen gaan eten: 
God wilt U bij ons zijn. Amen 
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