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PALM- OF PASSIEZONDAG 
 

Evangelie: Matteüs 21, 1-11 

Jezus, de lijdende Koning 
 

De liturgische kleur van Palmzondag is rood. De viering van Palmzondag bestaat uit 
twee delen:  

1. De Palmliturgie waarbij de herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem 
plaatsvindt; de palmtakken worden gewijd, het evangelie over de intocht wordt 
voorgelezen en dan vindt er een processie plaats (in ieder kerkgebouw kun je wel 
een ronde maken). 

2. Na de processie begint het tweede deel: de Eucharistieviering met het 
openingsgebed, de lezingen en het voorlezen van het Lijdensverhaal en de 
Liturgie van de Eucharistie. 

 
Om de gelovigen de betekenis van de intocht van Jezus dieper te doen beleven, is het 
heel zinvol om gezamenlijk (met alle gelovigen, jong en oud) een processie te houden. 
Dit is ook belangrijk voor de kinderen om mee te maken. Na de palmwijding en de 
verkondiging van het evangelie van de intocht ontvangen alle gelovigen een palmtakje. 
Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd mee tel open in de processie die binnen in of 
buiten om de kerk wordt gelopen. Tijdens de processie worden liederen gezongen die 
passen bij de intocht (zie suggesties verderop). 
Kinderen kunnen hierbij eventueel ook hun zelfgemaakte palmpaasstokken dragen. 
Na de processie kunnen de kinderen naar de kinderwoorddienst om het lijdensverhaal 
te horen of daar een film over te bekijken. 
 
Op Palmzondag ontvangen wij in de kerk een takje dat doet denken aan de palmtakken, 
waarmee de mensen Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem toejuichten. Dat takje wordt door 
de priester met wijwater gezegend. Wij worden uitgenodigd het palmtakje thuis achter 
een kruisbeeld te hangen als teken van ons eerbetoon aan Jezus. 
 
Referenties andere lezingen 
1e lezing: Jesaja 50, 4-7 
Tussenzang: Psalm 22, 8-9  17-18a  19-20  23-24 
2e lezing: Filippenzen 2, 6-11 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Jezus is voor het laatst op weg naar Jeruzalem. Jeruzalem is de hoofdstad van Judea. In 
de Bijbel wordt het ook Sion genoemd. Jeruzalem is het religieuze centrum van het 
Joodse volk vanwege de aanwezigheid van de Tempel (de enige).  
Jezus weet dat een groot lijden en de dood Hem te wachten staan.  
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Maar Hij weet ook dat Hij zijn leven uit handen gaat geven om de mensen te verlossen 
uit de slavernij van hun zonden. Hij zal de dood overwinnen en als Koning heersen over 
alles en allen. Daarom staat Hij nu toe dat zijn leerlingen Hem uitroepen tot Koning. 
Maar Hij is een nederige, zachtmoedige Koning, gezeten op een ezelsveulen. De ezel is 
in het oosten een fors en statig dier. Men verwachtte dat de komende Messias op een 
ezel de stad zou binnenrijden. Zo had immers de profeet Zacharia voorspeld: ”Zie, uw 
koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, 
op een veulen, het jong van een ezelin.” (Zach.9,9). In Jezus wordt deze profetie 
waarheid. Bij gebrek aan een zadel en zadelkleed, leggen de leerlingen hun mantels op 
de ezel. Ook spreiden velen uit het volk hun mantels uit op de weg. Dit is een oosterse 
gewoonte uit eerbewijs voor koninklijke en belangrijke personen. Kleren en takken 
worden snel tot een soort ruwe mat gevlochten zodat Jezus niet zomaar op de weg 
hoeft te rijden. De mensen jubelen voor Hem met de woorden uit Psalm 116 :  “.. 
gezegend wie komt: met de naam van de Heer”. Deze psalm wordt gebruikt in de 
liturgie van Joodse feesten. De mensen zijn zo vol van vreugde dat ze Hem eindelijk tot 
Koning mogen uitroepen dat ze Hem uitbundig toejuichen: ”Hosanna, Zoon van David, 
gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!”  
Het Hebreeuwse woord Hosanna betekent: ”Help mij (of red mij), smeek ik”. Jezus 
wordt Zoon van David genoemd zoals Matteüs in de geslachtslijst in zijn eerste 
hoofdstuk al heeft aangetoond. De mensen erkennen Jezus als de gezondene van God, 
de zo lang voorspelde Zoon van de grote koning David. Ook in onze liturgie herhalen wij 
deze woorden. Vlak voordat Jezus tijdens de Eucharistieviering zijn  ‘intocht’ doet in ons 
midden onder de eenvoudige gedaanten van brood en wijn, zingen of zeggen wij: 
”Heilig, Heilig, Heilig, de Heer ... Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de 
Naam des Heren. Hosanna in den hoge”. 
De hele stad Jeruzalem is in rep en roer door Jezus’ intocht. Wie is Hij toch? Het is 
enigszins verbazend dat het volk dat Jezus zojuist heeft toegeroepen Hem nu alleen een 
profeet noemt. 
Op dat moment beseffen Jezus’ volgelingen nog niet dat Jezus’ Koningschap niet van 
deze wereld is. Hij is een dienende Koning die uit liefde voor de mensen op het kruis zal 
gaan sterven. 
 


