Palmboom
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Palmboom
De palmboom (dadelpalm; Eng. date palm; Frans palme, palmier dattier; Grieks phoinix; Latijn Phoenix
dactylifera L.) is een boomsoort die in het oude Israël zeer verbreid was en gewaardeerd werd om zijn
grootte, waardoor hij schaduw verschaft, en om zijn vruchten, de dadels. De palmboom kan zeer oud
worden en geeft tot op het laatst vruchten.

Palmbomen in Kapernaum, Israël.
Foto: Kees Langeveld, 2007.
(Klik op de foto om in te zoomen)
De palmboom is één van de vruchtdragende boomsoorten die in Israël voorkomen:
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Joe 1:12 De wijnstok is verdord, de vijgeboom is flauw; de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle
bomen des velds zijn verdord; ja de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen.
(SV)
Palmen waren in menigte vooral te vinden bij Jericho. De naam “Jericho” betekent dan ook “Palmstad”.
Er stond een beroemde palmboom op het gebergte Efraïm, tussen Rama en Bethel, waaronder de profetes
Debora woonde en recht sprak.
Ri 4:5 En zij woonde onder den palmboom van Debora, tussen Rama en tussen Beth-el, op het gebergte van Efraïm; en
de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte.
(SV)
De groei van de rechtvaardige is als de groei van een palmboom.
Ps 92:12 (92-13) De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
Ps 92:13 (92-14) Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes
Gods.
Ps 92:14 (92-15) In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
Ps 92:15 (92-16) Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.
(SV)
De palmen groeiden in menigte op het deel van het Olijfberg waaraan Bethanië lag. De naam Bethanië is
ontleend aan de palmen en betekent “huis van dadels, dadelsoord”
Na zijn verblijf in Bethanië hield Jezus zijn intocht in Jeruzalem. De menigte ging hem tegemoet met
palmtakken. De Israëlieten bedienden zij zich van palmtakken bij zegetochten en andere soortgelijke
plechtige gelegenheden, om de weg er mede te bestrooien voor degeen die zij hulde brachten.
Joh 12:12 De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem
kwam,
Joh 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel!
(TELOS)
Palmtakken werden door de Israëlieten bij voorkeur gebruikt tot versiering van hun loofhutten op het
Loofhuttenfeest in de herfst.
De Israelieten bedienden zich ook van palmtakken om ermee te zwaaien en zodoende hun vreugde en
eerbied te doen blijken. De palmtak diende als een teken van vreugde en overwinning. De Joden zeggen
“Als een man palmtakken in zijn hand neemt, weten we dat hij zegevierend.” [1]
De toekomstige grote menigte van verlosten voor de troon van God heeft palmtakken in hun handen.
Opb 7:9 Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken en
talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen.
(TELOS)

Bronnen
• Bijbelcommentaar van Gill bij Joh. 12:13.
• Harting, Grieks-Nederlands woordenboek van het Nieuwe Testament s.v. phoinix.
Bronnen
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Voetnoten
1. ? Vajikra Rabba, sect. 30. fol. 170. 3. Aangehaald door het commentaar van Gill bij Joh. 12:13.
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