
 
Zondag 14 april 2019 

zesde van de veertig dagen: 

Palmzondag 

 

Lezing uit de profetie: Zacharia 9,9-10 

 

Lied: ‘Ga, stillen in den lande’: lied 440, 1 + 2 

 

Evangelielezing: Lukas 19,29-40 

 

Acclamatie: ‘Wees onbezorgd, gij armen’: lied 440, 3 

+ 4  

 

Overweging 

 

Dit is de zondag van de dubbelheid. 

Van het verhaal van de vrolijke intocht in Jeruzalem – 

en van het begin van het einde. 

Van het leven – en van de dood. 

Vanouds leveren zelfs de lezingen van deze zondag 

dubbelheid op. Ze stellen ons voor een dilemma. We 

kunnen lezen van de intocht, wat we hebben gedaan. 

Of we hadden het complete lijdensverhaal kunnen 

lezen. We kunnen kiezen. 

En wat we ook kiezen, we ontkomen niet aan die 

dubbelheid. Aan ‘heden hosanna, morgen kruisig 

hem’. Deze zondag is als een scharnier. Of liever, 

deze zondag is als twee kanten van één medaille. Ze 

zijn tegelijk aanwezig. 

 

Zo onderweg naar Pasen kan het extra opvallen: hoe 

dubbel de werkelijkheid is. Hoe dood en leven 

vlijmscherp naast elkaar staan. 

Afgelopen vrijdag was ik bij het afscheid van Jarno 

van de Bunt. Drieënveertig jaar is hij geworden. Twee 

jaar was hij ziek als gevolg van een hersentumor. Op 

vrijdag 5 april overleed hij. Marlous, zijn echtgenote, 

en twee kinderen, Esmée en Mart, achterlatend. 

Ik herinner me Marlous van toen ik nog maar net in 

Hoevelaken was. Dertien was ze toen ze met haar 

vriendin Ellen Harmsen meedeed aan het ‘Bijbels 

koken’. Nu is ze 37 en heeft ze een grote liefde 

gekend – en verloren. Groot geluk en groot verdriet. 

Na het afscheid kom ik thuis en ligt er een kaartje op 

de mat. Rinze Florian is geboren. Zoon voor Krista en 

Arno Kempers, broertje voor Thijmen en Jaike. 

Geboren op 6 april. Een paascadeau van God. 

 

En er is nog veel meer wat dubbel is. 

Die sterke band die groeide tussen Marlous en Jarno 

– juíst oog in oog met de dood. Een nabijheid en een 

openheid die groter waren dan ooit. 

De wijze waarop Jarno zijn einde tegemoet ging: 

altijd positief. Bijna opgewekt. Niet op een 

binnenkerkelijke of christelijke manier gelovig en 

toch, vol vertrouwen: hij geloofde stellig dat Marlous 

en hij ooit weer samen zouden zijn. Hij was ervan 

overtuigd dat hij een opdracht had en dat  zijn leven 

zin had. Juist nu, nu het einde naderde. En hij had 

een boodschap die moest klinken bij zijn afscheid: 

vergooi je leven niet. Leef liefdevol. Leef bewust. 

Leef zó, dat de wereld een beetje beter wordt 

doordat jíj er deel van bent. 

Het is zo dubbel: de dood die veel en veel te vroeg 

komt. En tegelijk al dit moois dat er juist daardoor 

kon zijn – door de dood. 

 

Is het daarom, dat Lukas schrijft van een intocht in 

Jeruzalem, van de komst van een nieuwe koning, van 

de geboorte van hoop – op een moment waarop 

Jeruzalem in puin ligt en de tempel is verwoest? 

Want zo is het. Lukas schreef zijn evangelie ergens 

ná het jaar 70. Een jaar van veel verdriet en dood. In 

dat jaar werden de opeenvolgende opstanden in 

Judea bloedig en definitief neergeslagen door de 

Romeinen. Duizenden Judeeërs vonden de dood, 

duizenden anderen vluchtten. De tempelschatten 

werden naar Rome verscheept. Op de boog van Titus 

in Rome is de zevenarmige kandelaar uit de tempel 

te zien, in triomf binnengebracht. 

En dan nu de triomf van de intocht van Jezus? 

Het is allemaal dubbel. 

 

En er is nog meer wonderlijks in dit verhaal. Met de 

beschrijving van de intocht roept Lukas zijn 

geboorteverhaal van Jezus op. Bij de herders in het 

open veld is er een menigte engelen die God looft. 

‘Glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede in 



mensen van welbehagen!’ zingt de menigte engelen. 

En nu, bij de intocht in Jeruzalem, is er een menigte 

leerlingen die God looft. ‘In de hemel vrede, en glorie 

in den hoge!’ roept de menigte leerlingen. 

Wat wil Lukas zeggen? 

Hij herinnert aan het geboorteverhaal van Jezus. Dat 

verhaal, waarin hij laat zien hoe de belangrijke 

dingen niet gebeuren waar de machthebbers zijn, 

maar waar het gewone volk is. Waarin hij laat zien 

hoe God oog heeft voor de minsten onder de 

mensen. Waarin God zijn grootheid in het kleine en 

het kwetsbare toont. Dat verhaal van de paradoxen. 

Van de dubbelheid. 

 

Het lijkt erop of dat ook nu is wat hij wil zeggen. 

Ook in dit verhaal is alles klein en nederig. Een 

koning op een ezel, voorzegt Zacharia dus zo pakt 

Lukas het op. En die hele intocht, die is klein. 

Kwetsbaar. We moeten ons er niet teveel bij 

voorstellen. Dit is geen grootse entree. Sterker nog, 

dit voorspelt niet veel goeds. Ze dalen af, staat er. 

Dan weten we wel hoe laat het is. 

En dan toch die jubelende woorden. In de hemel 

vrede, en glorie in den hoge! Glorie aan God in den 

hoge, en op aarde vrede in mensen van welbehagen! 

Het is als zingen tegen de klippen op, want wat je om 

je heen ziet is compleet anders dan wat je daar zingt, 

en toch zing je het. En als de mensen zouden 

zwijgen, zouden de stenen het uitzingen, zegt Jezus. 

 

Het gaat om die vrede. Een vrede ondanks alles. 

Ondanks zichzelf verrijkende machthebbers, ondanks 

verwoesting, ondanks dreiging van dood. Vrede – ze 

zingen van vrede. ‘Tot de volkeren zal hij van vrede 

spreken’, verkondigt Zacharia. De engelen zingen van 

vrede in het geboorteverhaal. De leerlingen in het 

intochtverhaal. Terwijl je er om je heen niets van 

ziet. Terwijl wij om ons heen verdriet zien naast 

vreugde, dood naast leven. Wat kan dan vrede 

brengen? 

 

Ik denk dat Lukas hier zegt: zoek de vrede in die 

dubbelheid zelf. Hij zegt het in het geboorteverhaal. 

En in het verhaal van de intocht. 

Gaan onze ervaringen van groot verdriet niet vaak 

gepaard met ervaringen van blijdschap en 

dankbaarheid? Ik denk aan Marlous, die de keerzijde 

van Jarno’s ziekte onder woorden bracht: we zijn 

dichterbij elkaar gekomen dan ooit… we zijn meer 

één geworden dan ooit. En ik denk aan Jarno, die 

intens besefte hoe mooi en waardevol het leven is 

en die dat doorgaf. Die in hoe hij groeide in die 

laatste twee jaar een groot geschenk gaf aan de 

nabije kring van mensen om hem heen: hij liet zien 

hoe je vertrouwen kunt hebben in de toekomst. Zelfs 

als je weet dat je leven ten einde loopt. 

 

Je kunt teveel kijken met één bril op. Dan zie je de 

pijn en het lijden. De ziekte die het leven verwoest. 

De dood. 

Hier, vandaag, halen we de dood binnen – én Jezus. 

We halen het lijden binnen en Gods liefde. En we 

zoeken vrede met die twee uitersten. Ik moet 

denken aan de woorden van Paulus, die vaak klinken 

wanneer we iemand gedenken die overleden is: 

dood noch leven, engelen noch machten noch 

krachten, heden noch toekomst, hoogte noch 

diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons 

kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons 

gegeven heeft in Christus Jezus. 

Dit is waar je moed kunt vinden, wanneer je ezel een 

kant op gaat die je niet wilt. Want je kijkt door je 

tranen heen met een dubbele blik. En je weet van 

het ‘ja, maar’: er is lijden, maar… Er is dood, maar… 

Het is werkelijk dubbel allemaal. Godzijdank. 

 

Dat we hiermee de Stille Week in mogen gaan. De 

week waarin zíjn verhaal ook ons verhaal wordt. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’: Lied 556, 1, 

4, 5 


