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Het liturgisch jaar 

PALMZONDAG 
 
Wat voorafging 
 
Vóór zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag zou Jezus  afscheid hebben genomen van zijn moeder 
Maria en van Martha. Dit komt weliswaar niet voor in de evangeliën, noch in de apocriefe 
geschriften, maar wel in de Meditationes van pseudo-Bonaventura. Deze ontmoeting komen we 
tegen in de schilderkunst vanaf de 16de eeuw. Een bekend paneel is dit van Jacob Cornelisz. Van 
Oostsanen dat zich in het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt.  
 
 

DE INTOCHT VAN JEZUS IN JERUZALEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pietro Lorenzetti, Intocht in Jeruzalem, fresco, ca. 1320, Basiliek van San Francesco d’Assisi, Assisi. 

- Jeruzalem wordt hier eigentijds afgebeeld als de stad Siena;  
- de grond is ‘bezaaid’ met palmtakken;  kinderen trekken takken van de palmbomen (dit komt 

echter niet voor bij de 4 evangelisten maar wel in het apocriefe evangelie van Nikodemus);   
- mannen en vrouwen houden een palmtak in de hand om Christus te verwelkomen als 

zegebrenger  
- Christus zit op een ezelin en naast hem loopt het veulen mee (zoals beschreven bij Matteüs) 
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Palmzondag, de laatste zondag van Quadragesima, de veertigdaagse vasten, en de zondag aan het 
begin van de ‘Goede week’, is een dag vol tegenstellingen:  

enerzijds  
- wordt Christus triomfantelijk ingehaald in Jeruzalem,  
- wordt vóór de mis, in de processie, nog juichend ‘Hosanna’ gezongen, 
- vervult Jezus op deze dag de voorspelling van het Oude Testament:  

o "Jubel luid, gij dochter van Sion, juich dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt naar u 
toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, 
het jong van een ezelin" (Zach. 9, 9), 

- wordt deze atmosfeer verklankt in de prachtige meeslepende Gregoriaanse antifonen  
o Hosanna filio David 
o Gloria laus et honor tibi sit 
o Pueri Hebraeorum. 

anderzijds  
- wordt reeds vooruitgekeken naar het lijden enkele dagen later. In de liturgie staan lezingen 

die Jezus' intocht in het licht van zijn lijden plaatsen; de misteksten zijn reeds 
doordrongen van de Passie en het ‘kruisig hem’ maar verwijzen toch reeds naar de opstanding.  

 
Palmzondag  - passiezondag? 
 
De ‘vroegst geborenen’ onder ons herinneren zich nog dat in de Tridentijnse liturgie (vóór 1969) een 
Passiezondag voorafging aan Palmzondag. Passiezondag was de 5de zondag van Quadragesima (dus 2 
zondagen vóór Pasen), Palmzondag de 6de (dus de zondag vóór Pasen).  De passietijd duurde toen 2 
weken. In de huidige kerkelijke kalender valt de passietijd samen met de Goede Week. 

De intrede van Christus in Jeruzalem in het nieuwe testament. 

De gebeurtenis staat beschreven in de vier kanonieke evangeliën: Matteüs 21:1-11, Marcus 11:1-11, 

Lucas 19:28-44, en Johannes 12:12-19. Het zijn relatief korte verslagen van maximum 17 verzen. 

Kortst is Johannes. Ziehier zijn relaas:  

12  De volgende dag hoorde het talrijke volk dat naar het feest was gekomen: ‘Jezus komt naar Jeruzalem.’  

13  Zij trokken takken van de palmbomen, gingen hem tegemoet en riepen: ‘Hosanna, Gezegend de Komende in 
de naam des Heren, (cf. ps. 118, 25) de koning van Israël!  

14  Jezus vond een ezeltje en ging erop zitten, zoals geschreven staat:  

15  Vrees niet, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen. (cf. Zach; 9,9).  

16  Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet; eerst na Jezus’ verheerlijking herinnerden zij zich, dat dit over 
Hem geschreven stond en dat men dit ter ere van Hem  had gedaan. 

17  De menigte die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, betuigde Hem 
haar bijval.  

18  Daarom ook kwam het volk Hem tegemoet; omdat zij gehoord hadden, dat hij dit teken gedaan had.  

19  De Farizeën zeiden echter tot elkaar: ‘Ge ziet dat ge niets verder komt. Kijk maar, de hele wereld is Hem 
achterna gelopen’.  

 

 
 
 

http://rkkerk.nl/abc/detail_objectID239143.html
http://rkkerk.nl/abc/detail_objectID688646.html
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De palmprocessie 
 
- De Christenen in Jerusalem bootsten de zegetocht van Christus aanschouwelijk en getrouw na. In 

de 4de eeuw werd reeds een processie gehouden die van de Olijfberg, door de stad, naar de ‘Kerk 
der Verrijzenis’ trok. Iedereen droeg daarbij een palmtak in de hand. Onderweg werden hymnen 
en antifonen gezongen waarop voortdurend geantwoord werd met ‘Benedictus qui venit in 
Nomine Domini’ (gezegend Hij die komt in de Naam des Heren).  
 

- Reeds in de 7de eeuw zou deze gewoonte overgenomen zijn in westerse landen. Vanaf de 9de 
eeuw was ze wijdverbreid.  

 

- Tot aan de Reformatie groeide de ‘Palmpasenprocessie’ (ook 
ezelsfeest genoemd) uit tot grote volksfeesten. In sommige 
streken werd een beeld van Jezus gezeten op een ezel door 
de straten gereden. Maar op het einde van de 18de eeuw, 
onder het Oostenrijkse bewind, werden deze feestelijkheden 
verboden. Er zouden zowat 160 stuks van deze bijzondere 
kunstwerken bewaard zijn daterend van rond 1200 tot einde 
15de eeuw. 

 

Palmezel, Veringendorf, Schwaben, einde 14de 
eeuw. Bijna levensgrote afbeelding. Jezus 
gezeten op een ezelin. Dit beeld werd in de 
palmzondagprocessie rondgereden.  

 
 
 
- Enkel in Hoegaarden bleef deze traditie behouden 

en zal  dit jaar voor de 383ste keer de 
‘Palmezelprocessie’ uitgaan (Palmzondag 13 april 
2014).  
 
 
 
 
 
 

- Vroeger hield men in elke stad één processie. Iedereen verzamelde bij één kerk, buiten de stad 
gelegen, waar de zgn. ‘collecta’ (vergadering) gehouden werd. Vandaar trok de processie naar de 
hoofdkerk. Christus werd er in vertegenwoordigd door de bisschop of de priester.  Aan de 
stadspoort werd hij verwelkomd met het gezang ‘Gloria, laus et honor, tibi sit, Rex Christe 
Redemptor’ (Glorie,  lof en eer zij U Christus, Koning en Verlosser).  
Deze zang zou door Bisschop Theodulf van Orleans in 818 tijdens zijn gevangenschap in Angers 
gedicht zijn. Koning Lodewijk de Vrome die op Palmzondag te Angers kwam en Theodulf dit lied 
hoorde zingen, liet hem onmiddellijk vrij. Sindsdien wordt deze lofzang in de Palmprocessie voor 
de gesloten deur van de kerk gezongen. 

 

- Maar de stadspoorten werden slechts geopend nadat de priester met het kruisbeeld op de poort 
had geklopt. De betekenis hiervan was dat door de zondeval van Adam, de mensheid de 



 

Toerismepastoraal Antwerpen vzw 

Momenten van het liturgisch jaar. Palmzondag. 

P
ag

in
a4

 

Verlosser nodig had om het Hemelse Jeruzalem te kunnen binnentreden. Dit werd later 
overgenomen in de palmprocessies, wanneer de priester de kerk binnentrad.  

 
De palmwijding 
 
- De  wijding van palmtakken gaat vooraf aan de processie. Reeds in de 6de eeuw zou dit in 

Antiochië in gebruik zijn geweest. Van een eenvoudig zegengebed over de gelovigen die de 
takken droegen, ontwikkelde deze praktijk zich in de middeleeuwen tot een omvangrijk geheel 
van gebeden en gezangen.  

 
Palm  en palmsymbool.  
 
Palmbomen komen bijna uitsluitend in zuiderse landen voor. In onze streken werd de (grote) 
palmtak vervangen door de (kleine) buxustak, die algemeen met ‘palmtakje’ wordt aangeduid.  
 
In het algemeen geldt de palm omwille van zijn slanke, rechte stam en weelderige kroon als een 
verwijzing naar opstijgen, zege en wedergeboorte. 
 
Voor de Arabieren is de palmboom de ‘Koningin van de oase’. Een palm wordt 25-30 m hoog, 200-
300 jaar oud en doorstaat alle stormen. Dit is afdoende om symbool te worden voor ‘het leven’. 
 
In Egypte was de hemelgodin Hathor 'meesteres van de dadelpalmen'. De Egyptenaren legden 
palmtakken op doodskisten en mummies. 
 
Bij de Grieken was de palmtak het attribuut voor de Godin van de overwinning Nike (Victoria) en  van 
Zeus (Jupiter).   In het Grieks betekent palm ook  ‘phoenix’, (feniks), de vogel van het licht, en wijst op 
een associatie met de zon en met Helios Apollo. 
 
De Romeinen vierden kampioenen en militaire successen met palmtakken.   
 
In de joods-christelijke symboliek gaat de palm ook terug op psalm 92, vs 13: 'De rechtvaardige zal 
groeien als een palmboom’.  
- De palmtak is symbolisch vergelijkbaar met de olijftak die door de duif naar Noë gebracht werd 

als een teken van vrede, heil en verzoening. Een zinnebeeld van Gods barmhartigheid. 
- De 'zegepalm' van de martelaar en de groenende palm van het verhoopte paradijs worden sedert 

het vroege christendom vaak afgebeeld, ook samen met de lelie en wijnrank.  
- De ‘boom des levens’ in het Aards Paradijs is een palmboom. Een palmboom verwijst daardoor 

symbolisch vaak naar het paradijs.  
- Sedert de oudheid zijn palmtakken het symbool voor vrede, vreugde en overwinning. Dit ligt 

volledig in lijn met de nieuwtestamentische betekenis bij de intrede van Jezus in Jeruzalem.  
- Omdat de bladeren van een palm steeds groen blijven, wordt hij ook het symbool voor 

opstanding, verrijzenis en eeuwig leven. Palmbladeren of -takken zijn dan ook het vaste attribuut 
van martelaren. In deze zin komen zij ook veelvuldig voor op graven.  

- In dezelfde zin draagt de engel-boodschapper in de ‘Mariaboodschap’-voorstellingen meestal 
een palmtak. 
 



 

Toerismepastoraal Antwerpen vzw 

Momenten van het liturgisch jaar. Palmzondag. 

P
ag

in
a5

 

Palm: enkele voorstellingen  
 
Als attribuut voor Christoffel (niet meer heilig sinds het concilie van Trente).   
 
Soms  transformeren de traditionele voorstellingen: 
de stok waarop Christoffel steunt wanneer hij het 
kind Jezus over het water brengt, loopt soms uit in 
een palmtak (of zelfs een palmboom) zoals hier in 
dit anonieme bas-reliëf. De palm staat dan o.m. 
symbool voor zijn toekomstige marteldood.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als symbool voor ‘verlossing’ komt de 
palmtak vaak voor bij vroegchristelijke 
graven.  

 
Dit symbool van de heropstanding vinden we ook op jongere graven zoals deze grafsteen in de Kerk 
van Dreischor (Zeeland) met Jeruzalemkruis en palmtakken boven een open graf (boven links),  
 
of op het Sint-Fredeganduskerkhof in Deurne (onder links) of op een grafsteen op de begraafplaats 
Schoonselhof (rechts)  
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Andere voorstellingen:  
- bij episodes op de vlucht naar Egypte. Hier zal de palmboom de nodige schaduw, bescherming, 

geven aan de H. Familie (althans volgens het apocriefe Matteüsevangelie, later opgenomen in de 
Legenda Aurea van de Voragine);  

- als symbool voor de kardinale deugd ‘gerechtigheid’ en de deugd ‘kuisheid’; 
- in de heraldiek op wapenschilden. Een van de kenmerkende wapens is dit  van de abdissen van 

de orde van de Birgittinessen. Het wapen is vaak geflankeerd door een of twee palmtakken. 

(onder links). Maar ook het wapenschild van de Republiek Malta wordt op een gelijkaardige wijze 
‘versierd’.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- in de snavel van een duif, verwijst het naar de vrede en de overwinning. Dit symbool is 
opgenomen in de gekende vlag van de Verenigde Naties.   

 
 
 
Enkele voorstellingen in de Antwerpse monumentale kerken:  

 
in de kathedraal  
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• op meerdere neogotische glasramen, o.m. de glasramen met de missionarissen (Henri 
Dobbelaere naar een ontwerp van Louis Hendrix, 1868-1870; Ludovicus Floreskapel). In het 
midden de zalige Ludovicus Flores (in dominicanerhabijt, met palm en kruisbeeld),  rechts de H. 
Franciscus Rodius (de Roye) (in franciscaans habijt, met strop om de nek, martelaarspalm en 
perkamenten rol met de namen van zijn 16 collega’s martelaren van Gorkum. (foto boven) 

 
Op 26 juni 1572 namen de geuzen de stad Gorinchem (Gorkum) in. Zeventien priesters 
werden gevangen genomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den 
Briel opgehangen. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in 
de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel. 

 

• in het neogotische koorgestoelte: (zuidzijde) ‘de dood 
van Maria’ (De Boeck en Van wint, 1876) (10de vanaf 
het hoogaltaar) (foto rechts)  
 

• Op het epitaaf van Moretus, de ‘Verrijzenis van 
Christus’. Zowel Christus als de H. Martina dragen een 
palmtak; Christus ten teken van zijn triomfantelijke 
overwinning op de dood, Martina als teken van haar 
martelaarschap maar ook, tegen de achtergrond van 
de ruïnes van de tempel van Apollo, als symbool voor 
de overwinning van het Christendom op het 
heidendom. 

 
 
 
 
 

• Op het rechter buitenluik van de 
Kruisoprichting: de H. Catharina van Alexandrië.  
Haar attributen de kroon (Egyptische 
koningsdochter), het zwaard (waarmee ze werd 
onthoofd) en de palmtak (martelares). Het 
traditionele wiel dat haar op basis van de Legenda 
Aurea bijna steeds als attribuut wordt toegekend 
ontbreekt hier wel. (foto linksonder). In de Sint- 
Walburgiskerk waar dit schilderij oorspronkelijk op 
het hoogaltaar prijkte was er een speciale devotie 
voor Catharina en een Catharina Broederschap. 

 
 
 
 
 

 
In de Sint-Laurentiuskerk: 
 
Glasraam,  Laurentius (Joan Collette, 1957). Een van de vele kleurrijke 
glasramen in deze bijzondere ruimte. De heilige martelaar wordt voorgesteld met witblauw kleed, 
rode en purperrode mantel. Met het rooster van de marteling in de rechter- en de palm van de 
overwinning in de linkerhand.  (rechts) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/26_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/1572
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gorinchem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
http://nl.wikipedia.org/wiki/9_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1572
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Briel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Briel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boterstraat&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
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In de Sint-Jacobskerk, onder meer: 

 
 
Beeld, H. Donatus, 1831, Jan-Baptist 
van Hool (Antwerpen 1769-1837), 
hier voorgesteld als Romeins 
veldheer met zwaard en als 
martelaar met lauwerkrans en een 
palmtakje dat bescheiden door het 
rechtse engeltje wordt 
vastgehouden. (rechts) 
 
 
 
Beeld van de H. Barbara, 
beeldhouwer?, dat. ?, met palmtak 
en uiteraard de toren.(links) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andere tradities en gebruiken 
 
Palmzondag in de joodse traditie 
 
De intocht van Jezus in Jeruzalem vindt plaats op de eerste dag van het joodse Pesachfeest, ook wel 
het joodse paasfeest genoemd. Het is nog steeds het belangrijke lentefeest waarop de joden de 
bevrijding uit de slavernij  herdenken (de Exodus, de uittocht uit Egypte). Het feest duurt 7 of 8 
dagen. Tijdens deze periode wordt geen gerezen voedsel gegeten, maar ongedesemd brood (matse). 
In de joodse traditie komt de palmtak voor als een feestelijk attribuut.  
 
Palmzondag  in de orthodoxe traditie 
 
Palmzondag,  de ‘Intocht van de Heer in Jeruzalem’ genoemd, is een van de ‘Twaalf Hoogfeesten’ van 
het orthodox liturgisch jaar. Deze zondag valt na ‘Lazaruszaterdag’ , wanneer men de opstanding van 
Lazarus herdenkt en sluit de ‘Grote vastenperiode’ af (in tegenstelling tot de westerse traditie). 
 
Palmzondag in de protestantse traditie (Nederland) 
 
- Op deze dag wordt door velen de openbare geloofsbelijdenis afgelegd.  
- Palmzondag wordt sterk gevierd, vooral door kinderen die optrekken met de Palmpasentak. 

Hierbij horen traditionele liederen zoals ‘Palm Pasen’ : palm palm Pasen, hei koerei, over enen 

zondag, krijgen wij een ei, één ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei. 
- De palmpasenstok (ook ‘palmpaasje’) is hoofdzakelijk een Noord-Nederlands gebruik. De 

stokken hebben de vorm van een kruis en zijn versierd met  groene buxustakjes, snoepjes en 
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eitjes, een broodje in de vorm van een vogel, vaak een haantje (verwijzend naar Petrus), en 
meestal een broodje in de vorm van een ronddraaiende schijf in het centrum van het kruis. 
De palmpasenstok komt voort uit de oude heidense vruchtbaarheidsfeesten bij het aanbreken 
van de lente. De symboliek is dan ook tweeduidig: enerzijds verwijzend naar deze oude 
gebruiken, anderzijds naar het evangelie.  

o de groene buxus kondigt het nieuwe leven aan en verwijst naar de intrede van Christus in 
Jerusalem);  

o het deeg verwijst naar de 
kiemkracht (maar ook 
naar de Eucharistie);  

o de eieren zijn een teken 
van nieuw leven (zoals 
Palmzondag ook 
voorafgaat aan de 
Verrijzenis);  

o het haantje kondigt de 
nieuwe morgen aan (maar 
wijst ook op Petrus’ 
verloochening en op  
Christus die je oproept 
voor de nieuwe tijd die op 
komst is) (cf. ook de haan op de torenspits).  

o Al deze symbolen staan gegroepeerd rond het kruis, hét symbool van de verlossing.   
o In het midden is vaak een zonvormig draaiend plaatje te zien, dikwijls met afbeeldingen 

die verwijzen naar palmzondag of de passieweek (palm, ezel, kelk, kruis, enz.).  
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Jan Vanes 


