
 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 28 maart 2021, Palmzondag 

Beste parochiaan, 

De liturgie van Palmzondag is er een van contrasten. Het begint feestelijk met de herdenking 

van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dat is een onderdeel waarin kinderen een mooie rol 

kunnen vervullen. Voorzien van kleurrijke palmpaasstokken, met fantasie versierd, spelen ze 

na wat in het Evangelie beschreven staat: hoe Jezus met gezang, looftakken, uitgespreide 

mantels  en juichkreten werd binnengehaald in zijn stad. Vrolijke Hosanna’s vormen de 

passende verklanking van het gebeuren!  

Maar daarna slaat de stemming om: het gaat niet meer over feest en gejuich, maar het lijden 

van Jezus wordt onverbloemd aangekondigd en beschreven. Het contrast is groot. Het 

passieverhaal wordt in zijn geheel gelezen. Palmzondag is de ouverture van de Goede Week 

Dat contrast wordt verwoord in een bekend lied: heden Hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Het hele palet aan menselijke houdingen en gevoelens komt in het passieverhaal voorbij. De 

negatieve van pijn en angst, lafheid en paniek, leedvermaak en wreedheid. Het genoemde 

lied zegt het aldus: Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle beproeving van de wildernis. Maar de kern van het verhaal is positief: de liefde en het 

geloof van Jezus, die zijn leven voor ons geeft, die ten einde toe barmhartig is en op God 

vertrouwt. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede 

aan allen die uw naam verhogen. Als we naar Hem blijven kijken, zien we licht, door de 

duisternis heen. Sommigen zagen het toen al, de treurende vrouwen, de honderdman, de 

‘goede’ moordenaar.  

Met Palmzondag begroeten we Jezus als onze Messias, door God gezonden om te redden en 

te bevrijden. Mogen wij de komende dagen meer en meer zijn leerlingen en vrienden 

worden, zelfs als wij Hem aarzelend volgen en onze woorden stokken.  

Heer, neem ons mee op uw weg, opdat wij het ware leven vinden met en door U. 

Pastoor Han Akkermans   
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PALMPASEN 

Het is Palmpasen en ik zie de bomen, 
de palmen weer met kinderogen aan: 

hun blaadren die als vogelveren stromen 
en in de top der stam gestoken staan. 

 
En alles is bereid Hem te ontvangen, 

en de verwachting vlamt op elk gelaat: 
de kreupelen die aan hun krukken hangen, 

de honden en de blinden van de straat. 
 

Er draaft een ezeltje met rechte oren 
als aan de witte klasmuur van mijn jeugd; 

al heeft het Jezus van zijn rug verloren. 
 

Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd, 
en zachtjes juicht het kind in mij verblijd: 

Hosanna die de Zoon van David zijt. 
 

Bertus Aafjes 
(1914-1993) 


