
Palmzondag 

Vandaag vieren wij de palmzondag. Wij staan aan het begin van de Goede 

Week, waarin wij herdenken hoe de Heer door te lijden en te sterven zijn glorie 

is binnengegaan. Palmzondag is intocht van onze Heer Jezus Christus in 

Jeruzalem. Met een grote optocht zoals tijdens van carnaval in Noord-Brabant. 

Dat wil zeggen, dat wij vandaag aan Christus onze hulde willen brengen. Eens 

hebben de kinderen van Israël dat ook gedaan. Zij braken takken van de palm af 

en met die palmtakken in de hand  riepen ze luid: Hosanna in den hoge! 

Vandaag is Hij koning. En morgen gaan zij zeggen:  Wij hebben geen andere 

koning dan de Keizer, weg met Hem, kruisig Hem. Aan het kruis met Hem! Dat 

betekent dat de mensen zich moeilijk gedragen. Want wij mensen spelen veel 

verschillende rollen in onze wereld. Sommige doen zoals: Petrus, Judas Iskariot 

en Pilatus. Wie ben ik?  

Wij hebben het verhaal van het lijden en de dood van de Messias gehoord. Dit 

vreselijke verhaal is geen verhaal van nu, maar een verhaal van lange tijd 

geleden. Het verhaal gaat samen met ons leven van vandaag. Het is zo 

herkenbaar: een totaal onschuldige man wordt gemarteld, bespot, en op 

gruwelijke wijze vermoord, en veel mensen werken daar zonder problemen aan 

mee en genieten er zelfs van.  

Wij staan weer aan het begin van passieweek. Passie niet alleen voor onze Heer 

maar voor ons met de pandemie van het coronavirus. Deze week gaan wij terug 

naar onze Heer om deze moeilijke tijden, nogmaals  bij Hem te brengen. Wij 

worden deze week meer dan anders geconfronteerd met het lijden en het sterven 

van Jezus, wanneer wij het passieverhaal horen, passieliederen zingen, de 

kruisweg bidden.  

Wij kunnen geen toeschouwers blijven, wij worden persoonlijk betrokken bij dit 

lijden van de Heer. Wij moeten samen met Jezus zijn weg gaan in deze 

moeilijke tijden, om door zijn lijden en kruis te delen in de heerlijkheid. Er is 

geen andere weg voor ons. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. De 

beste manier om te vechten tegen coronavirus is te bidden. Ook als wij ons 

graag de blik op de Gekruisigde willen richten, willen wij ons er toch voor  het 

actuele probleem openstellen. Want die blik is heilzaam  en wekt ons op om het 

lijden met andere mensen te delen.  

Vandaag hebben wij  twee delen in het verhaal: intocht van Jezus in Jeruzalem 

en het lijden van Jezus. Palmzondag heeft dubbele betekenis: de dag van 

vreugde en de dag van lijden. Johannes zegt: “Niemand heeft groter liefde dan 

Hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15, 13). De Goede Week 

is tijd van kennis maken met onze Heer Jezus Christus. De Heer van de hemelse 



machten, Hij is de koning der glorie. Hosanna in den hoge! Gezegend, Heer, die 

zijt gekomen: groot is uw barmhartigheid. 

Laten  wij dan ook God om genade en vergeving smeken opdat Hij ons ongeloof  

in deze moeilijke tijden zal vergeven en ook ons eenmaal brengt naar het hemels 

Jeruzalem waar Hij zetelt voor eeuwig en eeuwig. Amen 

Pater Alexis, pastor 

 


