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titel: Binnenkomen     
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.   
Het verhaal van Jesus op een ezel is een prachtig verhaal. Een verhaal dat tot de 
verbeelding spreek. Jesus komt Jeruzalem binnen. Als een vorst op een ezel. En 
daarmee zet hij, met zijn leerlingen, de zaken op zijn kop. Een vorst komt niet op een 10 
ezel binnen, een vorst komt binnen op een paard, of eventueel als caesar op een 
wagen achter een paard. Een vorst komt in onze tijd binnen in een Jaquar of in een 
old-timer, een vorst komt de stad, de hoofdstad niet binnen op een fiets. Ook al is het 
een gedeelde hoofdstad, je komt als vorst de stad binnen in je grootheid en niet op 
een ezel.  15 
Je grootheid als vorst, je grootheid als heerser. Poetin laat zich ook niet zien als een 
kleine jongen, Poetin zet Rusland weer op de kaart, maakt een lange neus naar het 
Westen vol zelfvertrouwen met misschien wel een nieuw wapen, een wapen dat hem 
en zijn volk groot zou maken, groter dan anderen. Xi, de leider van China spreekt in 
nationalistische bewoordingen over het grote China en hij zal elke centimeter van dat 20 
grote land verdedigen, dreigende taal in de richting van Taiwan in ieder geval. Groot, 
grote woorden, grootspraak wellicht, om groter te zijn dan de ander. En daarom ging 
men in de tijd van Jesus op een paard zitten, om groter te zijn, om sneller te zijn, om 
krachtiger te zijn. Make America great again, joehoe in cowboytaal, gesproken door 
Donald Trump die steeds meer lijkt op een naamgenoot, Donald Duck, u weet wel die 25 
eend die luid kwaakt, om groter te lijken dan hij is.  
En in het dierenrijk zijn er ook voorbeelden om groter te lijken. De brulkikker is een 
voorbeeld en onze kat krijgt een dikke staart als ze bang is. Groot.....wie groot is, kan 
meer, denken we. En het is misschien ook wel opvallend dat directeuren van 
bedrijven vaak wat langer zijn dan de medewerkers, het is voor onderwijzers ook wel 30 
handig om wat langer te zijn, en ook gemeentepredikanten zijn vaak wat langer.  
Iemand vroeg me deze week of ik tijdens mijn reis door Israël me ook bedreigd had 
gevoeld. En zonder veel nadenken antwoordde ik: “nee, maar ik heb mijn lengte 
mee.” En inderdaad, in dat land heb ik niet veel ontmoet die langer waren dan ik en 
dat scheelt wel, ook al is het dan alleen maar gevoelsmatig.  35 
Grootheid lijkt de norm te zijn om macht te hebben, om te regeren, om invloed te 
hebben, grootheid lijkt de norm te zijn om binnen te komen en binnen te lopen ook 
financieel. Dat is de tijd van Jesus en dat is ook onze tijd, voorbeelden genoeg, zelfs 
in het dierenrijk dus, zelfs in het regenwoud van de Amazone, waar de bomen hoog 
moeten groeien om nog zonlicht te krijgen en wie als boom kleiner blijft dan de buren, 40 
die redt het niet. Een race tegen de klok, een race tegen de ander, in de sport en 
daarbuiten, de rat-race in onze samenleving, waardoor mensen tegen de klippen op 
moeten werken om hun baan te houden, om zelfstandig te blijven. In Londen is het 
maar zeer de vraag hoe lang je je baan in de financiele sector zult houden, ja, zorg 
er maar voor dat je lange dagen maakt, dat je belangrijk bent, dat je groot bent in je 45 
tijd en in je werk, en anders.......groot zijn, groter zijn dan je bent, je gaat er op termijn 
ook aan kapot, samenlevingen gaan er op termijn aan kapot, de aarde breekt er door 
op termijn. Wij, wij zijn gek met zijn allen, we laten ons opjagen tot in het kwadraat en 



alles moet en alles moet maar kunnen alsof onze mogelijkheden eindeloos groot zijn 
en dat zijn ze niet, niet als we groter willen of moeten zijn dan de ander, groter dan 50 
onszelf.  
Groot willen zijn.....En ook binnen de kerk komt dat voor, misschien zelfs wel binnen 
onze kerkelijke gemeente. Wij hebben de neiging om de organisatie behoorlijk op te 
tuigen, zowel bovenplaatselijk als ook plaatselijk. Wij organiseren heel wat af en 
maken daar verslagen van met een besluitenlijst, we mailen ze en appen ze, we 55 
bellen af en toe ook nog eens, we zorgen voor publiciteit op minstens drie manieren, 
want alleen het kerkblad is niet genoeg in deze moderne tijd. Het wordt steeds groter, 
zo lijkt het wel en is dat nodig? Is dat echt allemaal nodig? Bovendien lijken onze 
communicatiemiddelen ook aan inflatie onderhevig te zijn. Deze week probeerde ik, 
buiten onze gemeente, met een groepsapp één en ander kort te sluiten maar ik 60 
kreeg nauwelijks reacties. Terwijl de smartphone toch bedoeld is om altijd bereikbaar 
te zijn. En gewoon bellen lukte ook al niet. Hoe groot moet het worden, in onze tijd, in 
onze kerk, in onze samenleving?  
Jesus is anders, Jesus zit op een ezel. En op die plaats heeft hij overigens wel 
macht, gezag. Het begint er al mee dat de ezel zomaar geleend kan worden. We, de 65 
Heer, heeft het nodig, en stuurt het terug. Een uitspraak die zomaar geloofd wordt, 
wonderlijk, in de eenvoud is de kracht aanwezig. En zij, zijn leerlingen en ook 
anderen, zij zien hem en zo komt hij de stad binnen. Hosanna, een woord uit de 
psalm van vandaag, psalm 118. Hosanna, dat roepen ze. Redt toch, betekent het. 
Niet de overwinning wordt gevraagd, zoals in onze vertaling van psalm 118 staat, 70 
nee, redt toch en dat is veel ruimer dan door een overwinning. Het is de roep van de 
mens die weet dat hij of zij een ander nodig heeft, het niet alleen kan, afhankelijk is 
van de ander of van anderen, omdat je als mens niet alleen kunt leven, zonder 
anderen, bijna niemand kan dat. Op een ezel komt hij binnen, een manier van 
binnenkomen die te denken geeft. Gejuich, luidkeels roepen. Gezegend het 75 
komende koninkrijk van onze vader David. Dat koninkrijk komt binnen, als de mens 
op de ezel. Een ander koninkrijk dan van koning David dat wel op macht en gezag en 
grootheid was gebouwd in ieder geval voor een deel. Een ander koninkrijk dan de 
koninkrijken en staten van onze tijd en samenleving. Een koninkrijk zonder 
afsluitende muren en dichte grenzen, een land overvloeiende van melk en honing en 80 
dan voor iedereen. 
Redt toch......de roep van de mens die niet vanuit de grootheid komt. Nee, het land, 
de staat, de natie hoeft niet groot te worden niet ten koste van anderen. De mens 
hoeft niet groter te worden dan hij of zij is en al helemaal niet ten koste van anderen. 
In de maat van de mens, de menselijke maatheid, daar in is het heil, daar in is 85 
redding. En die wordt ons aangereikt in de persoon van Jesus die daarmee laat zien 
hoe God is. Die wordt ons aangereikt in de weg van zijn leven, zijn lijden en sterven, 
dat deze komende week meer dan anders wordt herdacht in kerkdiensten, in 
concerten, bij de passion en waar dan ook. De weg van Jesus is een weg in de 
menselijke maat waarbij tegelijkertijd ook de maat van God aanwezig is. Zo brengt hij 90 
het leven terecht. Zo is Gods trouw zichtbaar en wordt Gods trouw zichtbaar. Eeuwig 
duurt zijn trouw, zo mag Israël zeggen, naar psalm 118. Zo mogen wij dat 
meezeggen met Israël als in een koor dat meerstemmig zingt. Eeuwig duurt zijn 
trouw in een grootheid die past bij God en bij mensen, als een binnenkomer in het 
dorp, in de stad, in het leven van mensen, in het bestaan van de wereld.  95 
Binnenkomen, zo zoals het leven is, zo zoals jij zelf bent, zo mag je binnenkomen op 
de plaats waar je bent. Zo mag je binnenkomen bij God, zo mag je mens zijn zoals je 
bent. In een vrijheid die gegeven is, die gegeven wordt, de bevrijding van de 



grootheid die een maat te groot is, een bevrijding van het schreeuwen en 
overschreeuwen van de angst, een bevrijding van de angst voor wat anders is, een 100 
bevrijding van de angst voor toekomst omdat wij in Gods handen zijn en omdat haar 
en zijn trouw voor eeuwig is.  
Jesus laat het zien, als de mens die hij is, als de zoon van mensen en daarmee zoon 
van God. Jesus laat het zien in de mens bij ons, de mens om ons heen, de hulp 
naast ons en tegenover ons. De hulp die binnenkomt en de hulp die wij zullen zijn om 105 
binnen te komen in het leven, bij de ander en daarmee bij ons zelf.  
En aan het eind staat er dat het al laat geworden is. De avond als het begin van de 
nieuwe dag in het Jodendom. Een nieuwe dag is begonnen. 
Dat is het koninkrijk van God, dat is het leven. Wat er ook met Jesus zal gebeuren. 
Amen.  110 
 


