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Inleiding
Wat leuk dat jij tijdens Semana Santa in Sevilla bent. 

Van zondag 14 april t/m zondag 21 april 2019 vindt de 
Heilige Week plaats. In deze gids vind je heel veel informatie, 

leuke weetjes, het officiële programma en nog veel meer. 

We wensen je alvast heel veel plezier!   

Het team van Stralend Sevilla

Tips & legenda

6 Dit cijfer geeft bij elke Heilige dag 
aan hoeveel processies er gaan 
plaatsvinden.

Dit symbool (op elke pagina) brengt 
je weer heel gemakkelijk terug naar 
de inhoudsopgave.

Klikbare link. Let op, voor sommige 
links heb je internet nodig.

Let op...
  *  Wanneer je bij een processie aanwezig 

wil zijn, is het handig om geruime tijd van 
tevoren er te zijn. Het kan vaak erg druk zijn 

bij de processies.
   

* Op enkele dagen zijn tijdens Semana 
Santa de winkels en/of supermarkten 

gesloten.
   

* Vanaf een balkon kun je de processies pas 
écht goed bekijken. Je kunt voor een redelijke 
prijs een balkon huren voor een bepaalde 

tijd via my balcony.
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http://www.mybalcony.com/en/home
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Je navigeert heel 

gemakkelijk door op een van 

onderstaande titels te klikken! 

Je gaat ook weer makkelijk 

terug door op het info icoontje 

te klikken.

Op dit moment is het 
programma van de Semana 
Santa in Sevilla voor 2019 
nog niet bekend. Zodra dit 
programma bekend is, sturen 
we je een nieuwe versie van 

deze gids toe. In de gids 
vind je nu het programma 
van 2018, om alvast een 

goede indruk te krijgen hoe 
de Semana Santa er in Sevilla 

ongeveer uitziet. 
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viering van de wederopstanding van Jezus Christus, 
Hij luidde het nieuwe tijdperk in. Het Nederlandse 
woord Pasen komt echter van het Latijnse woord 
‘pascua’, dat weide betekent en op die manier 
zou verwijzen naar de lente.

Maar hoe past de Paashaas in dit verhaal en 
waar komen paaseieren eigenlijk vandaan? 

Het symbool voor de godin Eastre was het konijn,. 
Het konijn staat daarnaast ook symbool voor 
vruchtbaarheid tijdens de lente. Dit is omdat de 
geslachtscyclus van konijnen en hazen beïnvloed 
wordt door de temperatuur en de lengte van 
de dagen. Juist in het vroege voorjaar komt 
deze cyclus op gang. Het konijn is over de jaren 
geëvolueerd naar een Paashaas met een mandje 
chocoladepaaseieren op zijn rug. 

Ook de eieren hebben een connectie met 
het christelijk geloof. Tijdens de vastentijd, een 
periode van soberheid en onthouding, werden 
maaltijden op vrijdagen en enkele andere 
dagen (bijvoorbeeld Aswoensdag) beperkt tot 
één per dag en werd er geen vlees gegeten. 
Er wordt verondersteld dat er toen ook geen 
eieren gegeten werden. Wanneer de vastentijd 
eindigde, met Pasen, mochten deze wel weer 
gegeten worden. In plaats van de eieren meteen 
op te eten, werden ze eerst versierd. Een traditie 

die wij vandaag de dag nog toepassen met Pasen.

Maar waarom hebben wij dan ook de traditie van 
het verstoppen van paaseieren? Ook dit komt terug 
in verhalen van vroeger. Men scheen in het verleden 
eieren in de grond van hun akkers te stoppen, omdat 
dit de vruchtbaarheid van de grond zou verbeteren 
en dus goede gewassen zou opleveren.

Ontlading van emoties
De week voorafgaand aan Pasen in Sevilla is een 
sombere gebeurtenis is, maar tegelijkertijd ook een 
intense en indrukwekkende ‘viering’ met een heftige 
emotionele lading. Aan het einde van de week 
overwint de viering van het christendom, wanneer 
Jezus herrijst uit de dood en de band tussen God en 
mens hersteld is.

Wist je dat de datum waarop Pasen gevierd wordt 
met de maan te maken heeft? Pasen vindt namelijk 
altijd plaats op de eerste zondag na de eerste volle 
maan, na (of zelfs op) het begin van de lente. Met 
volle maan wordt echter niet de volle maan bedoeld 
zoals wij die ‘vol’ in de hemel zien staan, maar wanneer 
deze een bepaalde standaard heeft (de Paschal 
PMF). Deze standaard geldt wereldwijd, waardoor 
Pasen dan ook in elk christelijk land op dezelfde data 
gevierd wordt. Pasen wordt nooit eerder gevierd dan 
22 maart en nooit later dan 25 april.
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Sábado Santo - Stille Zaterdag
Op de zevende en officiële laatste dag van Semana Santa (morgen 

is het immers Pasen) vinden er vijf processies plaats. De 
processies zijn gerangschikt op volgorde van welke er als eerst bij 

de kathedraal aankomt.
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ZATERDAG 31 MAART START PLAZA DE 
LA 
CAMPANA

CALLE 
SIERPES

PLAZA DE 
SAN 
FRANSIS-
CO

KRUIS 
DOOR SAN  
MIGUEL

KATHE-
DRAAL

THUIS-
KOMST

Nuestra Señora del Sol
Start: Parroquia de San 
Diego de Alcalá | Plaza 
del Aljarafe

12:45 17:15 17:25 17:58 18:25 19:05 23:00

Los Servitas
Start: Capilla de los Do-
lores | Calle Siete Dolores 
de Nuestra Señora

15:30 17:40 17:50 18:23 18:50 19:40 22:45

La Trinidad
Start: Iglesia de la Santísi-
ma Trinidad | Calle María 
Auxiliadora

15:10 18:15 18:25 18:58 19:25 20:40 01:30

El Santo Entierro
Start: Iglesia del Santo 
Sepulcro | Calle Alfonso XII

19:00 19:15 19:25 19:58 20:25 21:20 23:00

Soledad de San Lorenzo
Start: Iglesia de San Loren-
zo | Plaza de San Lorenzo

19:00 19:55 20:05 20:38 21:05 21:55 00:00

Uitleg processies & broederschappen
12:45 | Nuestra Señora del Sol | Het kleinste aantal 
nazarenos lopen er met deze eerste processie van 
vandaag mee, namelijk 175. Het eerste beeld van 
Nuestra Señora del Sol is ‘Varón de Dolores’ (Man van 
Smarten). Je ziet hier een gewonde Jezus die zijn kruis 
vast heeft met zijn linkerhand en zijn rechterhand op zijn 
hart legt. Hij staat met zijn linkervoet op een schedel, 
wat de dood vertegenwoordigt. Het houtsnijwerk is het 
werk van Manuel Bonilla Cornejo (2002). Het beeld 
op de tweede paso (van de Heilige Maagd Maria) 
is gemaakt door dezelfde beeldhouwer. Naast haar 
staan Johannes en Maria Magdalena, die de pijn van 
Jezus’ dood delen. Duur: 10 uur, 15 min



Op zoek naar nog meer bijzondere Spaanse bestemmingen?

Kijk dan op...

http://www.sprankelendspanje.nl
http://www.bijzonderbilbao.nl
http://www.verrassendvalencia.nl
http://www.idyllischibiza.nl
http://www.bruisendbarcelona.nl
http://www.magischmadrid.nl


Deze gids is met veel plezier en de grootste zorg 
samengesteld door

Calle Conde de Salvatierra 21, puerta 10
46004 Valencia

info@stralendsevilla.nl
www.stralendsevilla.nl

© Stralend Sevilla
1e uitgave maart 2015
2e uitgave maart 2016
3e uitgave maart 2017
4e uitgave maart 2018
5e uitgave maart 2019

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van 

druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 
andere wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

volg ons op de volgende social media

https://www.facebook.com/stralendsevilla%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
https://twitter.com/stralendsevilla
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