
Palmzondag is de start van de lijdensweek

"Passie betekent onderandere ook
je grootste en diepste verlangen"
LEIDEN - Palmzondag valt op zondag 9
april. Het is de start van de lijdens-
week, vertelt Rob van Waarde. Hij
gaat 's zondags voor in de diensten
en begeleidt doordeweeks studen-
ten. "Aan heteindevanzijn levengaat
Jezus naar Jeruzalem en wordt binnen
gehaald op een koninklijke manier."

door Marijke van derKruijt

"Pasen is het belangrijkste christe-
lijk feest waarbij we de opstanding
vanJezusvieren." Rob vanWaarde is
studentenpastor van de Leidse Stu-
denten Ekklesia (LSE). "We geloven
dat het leven niet kapotgemaakt
wordt door de dood. Hoe uitzicht-
loos soms dingen of het leven lijkt,
je kan geloven en vertrouwen dat
God je niet loslaat."

Palmzondag
"Palmzondag is de eerste dag van de
lijdensweek", vervolgt Van Waarde.
"Op Palmzondag lezen we het ver-
haal dat Jezus naar Jeruzalem gaat.
De mensen zijn enthousiast en
juichen hem toe, ze gooien hun
mantels op de grond als loper. Hun
verwachtingen en verlangens slaan
in een paar dagen om; ze dachten
dat hij koning zou worden en veran-
dering voor hen zou brengen, maar
de dingen veranderen niet in een
paar dagen. Daarvoor moet ieder-
een mee veranderen. In palmzon-
dag zit dat als een ondertoon erbij.
Het lijkt een mooie intocht, maar
het werpt toch zijn schaduw die zo
vooruitblikt naar Goede Vrijdag, de
dag die leidt naar Jezus' sterven."
"Palmzondag komt voort uit de
Katholieke Kerk", licht de pastor
toe. "Aan het einde van de camaval
start de vastentijd op Aswoensdag.
Dan wordt een buxustakje van de
palmzondag van het jaar ervoor
gebrand en met hetasdaarvan krijg
je een kruisje op je voorhoofd gete-
kend. Dat kruis verwijst door naar
Pasen. In de Protestantste traditie
wordt er niet veel aandacht meer
besteed aan camaval en vasten.
Zo heeft Palmpasen daar een min-
der grote rol dan in de Katholieke
Kerk", aldus Van Waarde.
"Tijdens de viering in de LSE krij-
gen de kinderen een palm paasstok
waarmee ze in een optocht door de
kerk lopen",vertelt Van Waarde ver-

Palmpasen in de Regenboog (Foto:
Edo Elstak).der. "Ook draagt iemand een kruis

en een broodhaan. Het kruis dat ze
dragen verwijst naar Goede Vrijdag,

de broodhaan naar het breken van
het brood dat symbool staat voor
het lichaam van Jezus en de haan
verwijst naar Petrus die Jezus ver-

raadt."

Passie
Bij de LSE hebben we gedurende de
lijdenstijd gekozen voor het thema
passie. Het passieverhaal, The Pas-
sion, is een lijdensverhaal, maar
passie betekent ook je grootste en
diepste verlangen. "Het lijkt alsof
deze betekenissen tegengesteld
zijn, maar ze zijn juist nauw met
elkaar verbonden. Wanneer je veel
van iemand houdt en het mis gaat
in de liefde, word je diep getroffen.
Jezus kiest voor mensen die niet
lijken mee te tellen in de maat-
schappij. Hij wordt geraakt door
hun moeizame situatie. Hij offert
zichzelf op, maar het is subtieler
en dieper dan opofferen, het is ook
zijn diepste verlangen om dit voor
de mensheid te doen. Dat is zijn
passie."
De viering vindt plaats op zondag
9 april om 11.45 uur in de Hoog-
landse Kerk.•

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen.Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




