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titel: Een vreemde intocht 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Jesus trekt Jeruzalem binnen op een ezel. Een bekend verhaal, u hebt het vast al 
wel eerder gehoord of gelezen, maar ook een wat vreemd verhaal. Een vreemde 
intocht, een koning op een ezel. Want de leerlingen van Jesus nemen het woord 10 
“koning” in de mond. Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer.  
Een vreemde intocht, de koning op de ezel. 
Hoe zou dat in onze tijd geweest zijn en dan ook maar gelijk hier in Borne? Wij 
hebben hier geen koning, tenminste niet een koning van Borne. Wel hadden we een 
burgemeester en zullen we ook wel weer een nieuwe burgemeester krijgen. En stel 15 
nu dat wij, zoals we hier zitten, een nieuwe burgemeester intocht laten houden in 
Borne. En dan degene die wij als burgemeester willen hebben. En dan vergelijkbaar 
met die intocht op een ezel. De ezel was een lastdier en gold als eenvoudig 
transportmiddel. Even vertaald naar onze tijd: een kruiwagen. Dus onze kandidaat, 
onze burgemeester zoals wij die voorstellen rijden we dan in een kruiwagen het dorp 20 
in. En dan met spandoeken erbij, dat zij onze nieuwe burgemeester is. Zij, want wie 
zit er dan in die kruiwagen in mijn beeld? Wie zit daar keurig rechtop, in een schone 
kruiwagen? Sylvia Visch. En zo rijden we haar het dorp in en roepen onze 
spreekkoren en als we het vanmiddag doen, dan trekken we heel wat bekijks.  
 25 
Ziet u het voor u? Ziet Sylvia het gebeuren?  
Ik denk dat we, als we echt Sylvia naar voren willen schuiven als nieuwe 
burgemeester we het wel anders zouden moeten aanpakken. Want zo'n intocht zoals 
ik beschreef zal waarschijnlijk niet serieus genomen worden en terecht. En volgens 
mij wil Sylvia ook helemaal geen burgemeester worden. Maar mijn voorbeeld, mijn 30 
geschetste beeld is wel een vertaling van wat er in Jeruzalem gebeurd is, dit verhaal 
van de intocht, de intocht op een ezel. En die intocht is wel serieus genomen, het is 
zelfs heel goed mogelijk dat de arrestatie van Jesus een paar dagen later mede 
gekomen is door deze intocht. Jesus doet wel wat namelijk, en zijn leerlingen ook. 
Als Jesus op een ezel zijn intocht houdt, dan houdt hij machthebbers en veroveraars 35 
een spiegel voor. De machthebbers die niet op een ezel zitten, maar hoog te paard, 
zowel letterlijk als figuurlijk. De machthebbers die boven de mensen willen zijn, ze 
zien in dat beeld van Jesus op een ezel als het ware zichzelf maar dan in een 
lachspiegel. Jouw hoog-te-paard-zitten om daarmee groter te zijn dan je eigenlijk 
bent, groter ook dan nodig is, kijk maar eens, die man op die ezel maakt je 40 
belachelijk.  
Jesus op een ezel, het is een vorm van satire, van scherts ook. Maar het is 
meer....het lijkt ook op een politiek statement. Deze koning...deze wordt koning 
genoemd en dat is gevaarlijk in de tijd van Jesus en in het romeinse rijk. In dat rijk is 
een keizer en je mag jezelf niet zomaar koning noemen. Zoals het in Venezuela 45 
gevaarlijk is om jezelf tot president uit te roepen en zoals het, denk ik, in Rusland 
gevaarlijk is om jezelf al teveel te promoten. Jesus als de koning.....een gevaarlijke 
opmerking. Ja, en het is ook een geloofsuitspraak. Deze Jesus is koning zoals God 
koning is. En God als koning is nooit een concurrentie voor koningen zoals koning 



Willem-Alexander of de koningen van Israël, maar weten de romeinse machthebbers 50 
dat?  
De geloofsuitspraak dat Jesus de gezegende is als koning kan heel goed politiek 
uitgelegd worden en dan is het onbedoeld een gevaarlijke uitspraak. En misschien 
dat daarom enkele Farizeeën ook tegen Jesus zeggen dat hij zijn leerlingen moet 
berispen. Vanwege het gevaar, en ook omdat Jesus in deze uitspraken wel heel 55 
dicht bij God komt, bijna als God is, als de zoon van God en dat is in het jodendom 
niet geoorloofd. Er gebeurt veel bij deze vreemde intocht. 
Als de leerlingen zwijgen, zullen de stenen het uitschreeuwen, zo zegt Jesus het zelf. 
De stenen. Verderop in het evangelie van Lucas komt er nog een steen voor. Een 
steen voor een graf, een steen ook die op een moment is weggerold. De intocht van 60 
Jesus in Jeruzalem wijst vooruit naar wat komen zal, lijden, sterven en opstaan. De 
intocht van Jesus in Jeruzalem is een verhaal met verschillende kanten, met 
verschillende gezichten, herkenning, maar ook lijden. Zoals het gezicht van de 
lijdende knecht zoals dat in Jesaja is genoemd. En het is niet duidelijk over wie 
Jesaja het heeft als hij over die lijdende knecht spreekt, maar je mag er Jesus in 65 
herkennen. De koning, die lijdt als knecht. Een koning die lijdt als knecht zal nooit 
concurrentie zijn voor koningen of keizers, machthebbers zoals wij die kennen. Maar 
dat weten de romeinse overheersers niet.  
Jesus, de koning die de lijdende knecht is. En zo is hij solidair met allen die lijden. 
Solidair met de armen, met de mensen die ziek zijn, met de mensen die honger 70 
hebben, met de mensen die niet hoog-te-paard-zitten maar diep in de ellende, veel 
kleiner dan ze eigenlijk zijn. Zo is hij solidair met de kansarmen, met allen die lijden 
door onderdrukking, of lijden aan oorlog. Zo is hij solidair met de kinderen in Jemen, 
met de kinderen die vastzitten in kampen van de voormalige IS. Zo is hij solidair met 
die vrouwen in Vietnam die slachtoffer zijn van sexuele intimidatie. De armen, de 75 
onderdrukten, zij gaan voor in het koninkrijk van God, zij staan dichterbij die man op 
die ezel dan de rijken, dichterbij dan zij die het gemaakt hebben en rondrijden in te 
dure auto's of wonen in te sjieke paleizen. De armen gaan voor in het koninkrijk van 
God. 
En zo mag de kerk ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen, waarbij de armen 80 
vooraan zitten, de slachtoffers vooraan zitten, al dan niet letterlijk. De armen 
vooraan, zeker in deze tijd waarin de kloof tussen arm en rijk groeit, en daarmee de 
afstand tussen hen die hoog-te-paard-zitten en zij die langs de kant van de weg 
moeten zitten om te bedelen. Zo mag de kerk ontmoetingsplaats zijn om dat tegen te 
gaan en te laten zien dat mensen gelijk zijn en gelijkwaardig.  85 
Een vreemde intocht, een intocht die te denken geeft. Een intocht als begin van een 
week, die te denken geeft, stille week, goede week, namen die willen uitdrukken het 
geheim, het geheim van het leven van Jesus, het leven van Jesus dat geen einde 
kent maar steeds weer doorgang. Het geheim van het leven van mensen dat steeds 
weer doorgang heeft in een oneindige verbondenheid met God, met de koning, de 90 
hoogste majesteit, zoals het in het slotcouplet van ons volklied staat.  
De hoogste majesteit, die niet hoog-te-paard-zit, maar zichtbaar wordt in het gezicht 
van de man op de ezel.  
Een vreemde intocht.  
Amen.  95 
 


