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Sta in je kracht.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen 
niet hoog te paard maar op een ezel.
Nederig, barmhartig. Liefdevol. 
Dat zijn de koninklijke krachten.
Gods kracht.

Deze woorden horen bij de symbolische schikking van vandaag, al weer de zesde 
zondag in de Veertigdagentijd, de zondag waarmee de Goede of Stille Week begint, 
de Palm- èn Passiezondag. 

Al deze weken is er de verbeelding van de berg, de drie schijven boomstam staan 
daar voor symbool. Kracht, maar door de kerven en de butsen ook kwetsbaarheid. 

De gekleurde doek die er vandaag ligt, die verwijst naar de verschillende 
verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De 
zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over 
de nederigheid.

Verschillende kleuren. Dat past bij deze dag. In verschillende tradities binnen de 
Wereldkerk heeft deze zondag eigenlijk twee liturgische kleuren. Rood èn paars. 

Het begint dan bij rood. Rood dat past bij de hoopvolle uitbundigheid van de intocht 
in Jeruzalem, met palmtakken en uitzinnigheid omdat de verhoopte koning 
binnenkomt. Hosanna! Heer red toch!, als hartenkreet van bíjna vervuld verlangen 
naar redding. En aloude profetenwoorden worden in herinnering geroepen: Verheug 
je, dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem júich!

Maar... dan verschiet de liturgie van kleur en wordt het rood gewisseld voor het 
paars. De donkere wolk van het weerbericht... er gaat heel wat anders gebeuren... er
komt leed en verdriet, er gaat zich een drama voltrekken. En daar hoort dan het hele 
lijdensverhaal bij. Dus in die tradities met verschillende liturgische kleuren wordt dan 
vandaag het héle Lijdensevangelie gelezen. 

Een dag vol contrasten met lezingen vol contrasten. Wat we hoorden uit Exodus: de 
hoopvolle verwachtingen van het pas bevrijde volk Israël slaan om in bittere 
teleurstelling en grimmig gemor. De bevrijding valt tegen. Het zijn in de woestijn is 



afzien. In Egypte hadden we tenminste te eten. En Mozes en Aäron krijgen de 
schuld. Zij hebben het volk immers uitgeleid. Van de regen in de drup, lijkt het nu. 
'Jullie hebben ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze vergadering te laten 
doodgaan van de honger!' 

Jezus, een eigentijdse Mozes, wekt bij zijn volgelingen het verlangen naar bevrijding 
uit een beklemmende situatie. De variant op de Farao van Egypte is de keizer van 
het Romeinse rijk, waar Juda en omgeving onder vallen. Bezet gebied dus. Wel is er 
een zekere godsdienstvrijheid voor de joodse traditie, die blijkt niet al te veel kwaad 
te kunnen, maar ook bínnen die traditie van die dagen heerst er ook een bepaalde 
starheid en strengheid als het gaat om de vormgeving van het dagelijkse leven en 
het religieuze leven. De Farizeeën zijn de hoeders van de wet. En zien er streng op 
toe dat die goed en juist worden nageleefd. In alles is er een sfeer voelbaar van 
beklemming, waarin de mens niet voluit leven kan. 

En precies in die omgeving, in die situatie worden er verwachtingen gewekt en 
hoopvolle krachten wakkergemaakt. De manier waarop Jezus spreekt en handelt, 
heel anders,  veel meer mensgericht, niet zo wettisch, maar wel heel invoelend en 
nabij... het is zo anders dan men gewend is. Het voelt als een nieuwe lente, nieuw 
geluid. Het wekt mooie gevoelens op. Zou híj het dan zijn, die Messiaanse gestalte, 
die Mozes van weleer, die Elia uit vervlogen tijden, die in staat is om de hardheid in 
zachtheid om te vormen? Hij zou het moeten kunnen, want vlak voor het verhaal dat 
wij hoorden, heeft hij Lazarus uit de dood opgewekt. Als hij dàt kan...

Red ons toch! Hosanna! Bevrijd ons. Haal ons weg uit de beklemming. Zet ons in 
een andere werkelijkheid. 

Jezus zet een andere werkelijkheid neer. En daarover ging het in een van m'n 
gespreksgroepen waarin we het verhaal van de Intocht in Jeruzalem samen gingen 
bekijken. We keken vooral naar de versie van Johannes, die we vandaag hoorden 
voorlezen. Maar we keken ook naar de versies van Marcus, Matteüs en Lucas... Vier 
verschillende getuigenissen van eenzelfde gebeurtenis. En dat roept dan wel de 
vraag op: wàt is daar nu echt gebeurd? Maar dat is uiteindelijk niet meer te 
achterhalen en dat hoeft ook niet erg te zijn. Het gaat niet zozeer over de feiten als 
wel over de diepere betekenis van het verhaal vol symboliek en we ontdekten dat de 
betekenissen in die vier getuigenissen een beetje varieert. Maar we zagen ook 
duidelijke overeenkomsten.   

De overeenkomst in de vier varianten over de Intocht is dat het decor is: Jeruzalem, 
de stad die gebouwd is op de Sion, waardoor we ook snappen wie de dochter van 
Sion is, de jonkvrouw Jeruzalem: het zijn de mensen die daar wonen in die stad op 
die berg, die als een bruid uitzien naar hun bruidegom. Hoogliedachtig verlangen 
naar erkenning, verlossing en lévenskracht dat de naam léven mag hebben, leven 
zonder beklemming en bezetting. De dochter van Sion verlangt naar een andere 
werkelijkheid. 

Nòg een overeenkomst in de vier evangeliën is dat Jezus de stad binnenkomt en dat 
die binnenkomst het verlangen woorden geeft en een adres: Híj is het... Híj is als die 
bruidegom die je losmaakt en die je in de ruimte zet. Hij is het die bevrijden kan, dus 
klinkt er Hosanna- red toch- en wordt die aloude Psalm 118 aangeheven: Ggezegend



die daar komt in de Naam van de Heer. Benedictus qui venit... gezongen bij de 
Eucharistie en het Avondmaal als de begroeting van wat komen gaat: Christus' 
aanwezigheid in brood en wijn. 

Nòg een overeenkomst, eentje waar we het uitvoerig over hebben gehad: de ezel. 
Het ezeltje. Het jong van een ezelin. 

Verheft Jezus zich nou boven de mensen door op een ezel te gaan zitten?, vroeg 
iemand zich af. Nee, hij doet het tegenovergestelde! 

De ezel is het tegenbeeld van het paard. Het paard, het ros, staat voor macht, voor 
gevestigde orde. Voor controle en handhaving, voor vertoon van overmacht. 
Ongewild kwam ik ooit terecht in een rel na een voetbalwedstijd, die ik uiteraard niet 
had bijgewoond, maar ik kwam er toch in terecht... Nou dan ervaar je wat de 
overmacht is van politie te paard. Wat ben je dàn klein! 

De ezel is het contrast van het paard. De ezel staat voor nederigheid, voor zachte 
kracht, voor kwetsbaarheid. En door er op te gaan zitten verheft Jezus zich niet.. hij 
is ongeveer op ooghoogte met de omstanders. Met andere woorden: ook hierin stelt 
hij zich niet boven de mensen, maar wil hij tussen de mensen zijn, als hun gelijke. 

Wat Jezus hier in mijn ogen doet, is dat hij de draak steekt met macht en 
overheersing, met farao's en keizers, met strenge wetgeleerden die hun 
hiërarchische macht willen laten gelden. Jezus zet ze te kijk. En dat hebben ze heel 
goed door. Jezus steekt de draak met ze, zittend op die ezel. En waar het volk nog 
hosanna roept omdat het denkt dat Jezus wérkelijk de nieuwe koning is -ze nemen 
het nogal letterlijk allemaal-, hebben de farizeeën heel goed door dat Jezus hún een 
spiegel voorhoudt. 

En als dat gebeurt bij mensen die aan de macht zijn, komen er boze krachten los. 
Verweer, verzet en de behoefte om het kwetsbare kapot te maken en uit de weg te 
ruimen. 

Zij die denken te leven in de lijn van God wordt met profetische beelden voor ogen 
gesteld waar het God werkelijk om te doen is en dat is medemenselijke zachtheid, 
kwetsbaarheid waardoor het leven écht leven mag heten. 



Het is ze niet gelukt om Jezus buiten die stadspoort te houden. En ze hebben nu ook
wel door dat het Paasfeest van de komende week zeer rumoerig zal worden, met 
Jezus binnen de poort. Had hij niet ooit al het tempelplein gereinigd – in Johannes- ? 
Bij andere evangelisten -heel interessant-  gaat hij dat doen vlak ná de intocht. Een 
chaotische rumoerige situatie met het Paasfeest dit jaar, dat niet ordentelijk zal 
verlopen dit jaar. 

Nòg is het niet gelukt hem buiten de muren van de stad te houden. Maar er zal een 
omslag komen...  Wacht maar tot de verwachtingen van het volk gekanteld zijn en zij 
in plaats van het zoet enthousiasme en het Hosanna terecht komen in een bittere 
teleurstelling, die de sfeer doet omslaan: Kruisig hem, kruisig hem!, en een donkere 
wolk boven de stad doet komen. Ja de verduistering van de zon, op dat meest 
dramatische moment.

En deze dag, met al die kleuren, met al die verschillen, met al die contrasten, déze 
aparte dag is daar de opmaat van. 

En wij, wij zijn daar als het ware bij. Want dat is wat Bijbelverhalen met ons willen 
doen, dat wij in dat verhaal  mogen staan, dat wij bij die intocht aanwezig zijn, dat wij 
wellicht de palmen van de bomen halen, dat wij onze jassen spreiden voor hem uit. 
Dat wij daar met al onze verlangens en verwachtingen en teleurstellingen en 
frustraties, dat wíj daar bij zijn.

Welke rol heb je in dit verhaal? Welke rol wil je innemen in dit dramatische spel dat 
Jezus neerzet om zo God onder de mensen te brengen? 

Er staat wat te gebeuren! God is heel dichtbij gekomen! 

Zijn wij bereid en in staat om God te herkennen in Jezus? 
Zijn wij bereid en in staat Hem toe te laten als degene die ons wáárlijk leven geven 
kan?
Of willen wij Hem buiten ons plaatsen?  Willen wij Hem uit onszelf vandaan houden?

Dat is de vraag waarmee wij allen deze Goede en Stille week ingaan. Een week die 
gaat over Jezus en al wat Hij doorstaan en geleden en geleefd heeft, maar een 
verhaal dat evenzogoed héél dichtbij kan komen als wij het ons eigen maken en 
daarin onze positie innemen. 

Laten wij gaan kijken, luisteren, volgen wat Hij die ons voor wil gaan ons deze week 
te leren heeft.

Gezegend die tot ons komen wil in de Naam van de Heer!

Amen


