
 
Zondag 29 maart 2015 

 zesde van de veertig dagen: Palmzondag 

 

 

Bij de symbolische schikking: 

 

Hosanna 

Laat de aarde juichen 

De bomen jubelen 

Want Hij is in aantocht 

 

 

Eerste Testament, gezongen en gesproken: psalm 

118,1-18. 26-29 (berijmde versie: Jan Wit; m. 

Straatsburg 1545/Genève 1551) 

 

Evangelielezing: Marcus 11,1-11 

 

Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339c 

(m. Willem Vogel) (door allen gezongen) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Ieder jaar opnieuw horen we het: dit verhaal van 

de intocht in Jeruzalem. Het is ons vertrouwd. Een 

vertrouwde etappe in het bekende verhaal. 

Vandaag de intocht in Jeruzalem. Straks op Witte 

Donderdag de Pesachviering. Op Goede Vrijdag de 

overlevering en de dood van Jezus. En tenslotte in 

de Paasnacht het verhaal van de opstanding. 

 

Juichende mensen met zwaaiende takken zien we 

langs de weg. Als aangemoedigd door psalm 118: 

“Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de 

horens van het altaar!” “Hosanna!” roepen ze. We 

zullen het straks zingen, met de kinderen. Dan 

juichen en zwaaien ook wij mee, met de kinderen 

en met de vrolijke linten in de schikking.  

Van harte…? 

Het kan ongemakkelijk voelen. Geforceerd zelfs. 

Zingen we mee omdat het nu eenmaal op de orde 

van dienst staat? Kunnen we iets meebeleven van 

de hoop en de vreugde, dat hier iemand is die 

werkelijk vrede komt brengen? Of is die euforie 

een kortstondige bevlieging en voelen we die vrede 

niet echt? 

Ik denk aan wat ons hier in de gemeente 

bezighoudt. Aan het verdriet om het overlijden van 

Nico van Wageningen. Aan het feit dat er al zoveel 

mensen uit ons midden zijn gestorven dit jaar. 

Ik denk aan een vliegtuig met 150 inzittenden dat 

neerstort door toedoen van een zieke copiloot. Aan 

de slachtoffers van extremistisch geweld – zoals in 

Jemen en Somalië. 

 

Op deze zondag, Palmzondag, zijn de contrasten 

voelbaar. 

Sowieso al in hóe Marcus het verhaal van de 

intocht vertelt. De voorbereidingen nemen meer 

dan de helft van de vertelling in beslag. En die 

gaan niet over vreugde en gejuich. Die gaan 

merkwaardig genoeg over een ezelsveulen. 

Vier maal noemt Marcus het dier. Als dat gebeurt 

in de Bijbel, dan weet je: dat staat er niet voor 

niets. Jezus had dat laatste stukje naar de stad 

ook nog wel kunnen lopen. Maar dat doet hij 

bewust niet. Hij kiest voor een rijdier. En niet 

zomaar het eerste het beste: hij kiest een 

ezelsveulen. Ieder die dit hoorde, hoorde er een 

verwijzing in. Naar een profetie die we terugvinden 

bij Zacharia. Een profetie over de koning die 

werkelijk vrede brengt: 

 

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van 

vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met 

gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden 

op een ezel, op een hengstveulen, het jong van 

een ezelin. (Zach. 9,9) 

 

Ook weer zo’n contrast: de koning die werkelijk 

vrede brengt, komt nederig aanrijden op een 

ezelsveulen. Nog nooit bereden is het dier, vertelt 

Marcus: het heeft nog geen last gedragen. Het is 

nog niet gevormd door de moeite en de zwaarte 

van het bestaan. Symbolisch voor een koning die 

zuiver is en puur. Voor wie het niet gaat om macht 

ten koste van anderen. Die weet dat hem alles 

geschonken wordt – door God. 

 

En dan vertelt Marcus opnieuw iets vreemds. 

“Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging 

hij – want het was al laat geworden – met de 

twaalf terug naar Betanië.” 

Alle juichende mensen ten spijt. Ondanks dat hele 

feestelijke welkom. Ze zijn net in Jeruzalem en in 

de tempel aangekomen, zijn op de plek waar een 

vredevorst zich thuis voelt: bij God – en dan gaan 

ze weer weg. 

Waarom? 

 

Daar kunnen we achter komen. Maar alleen als we 

verder lezen. Dan zien we dat dit verhaal nog niet 

uit is. 

De volgende dag komt Jezus terug in Jeruzalem. 

Aan het eind van de dag gaat hij opnieuw de stad 

uit. En dan is er de derde dag: weer gaat Jezus 

naar Jeruzalem. Dan blijft hij er. Er staat althans 



niet dat hij weer weggaat. 

Drie dagen van heen en weer reizen. Drie dagen 

waarin opvallende dingen gebeuren. 

Eerst al die euforische intocht. Op een ezelsveulen 

dat nederigheid symboliseert. 

De tweede dag verhaalt van één en al agressie. 

Onderweg naar Jeruzalem heeft Jezus honger. Hij 

ontdekt een vijgenboom en wil vijgen plukken. 

Maar de boom heeft geen vijgen. Jezus wordt 

woedend en vervloekt de boom. Het is een 

irrationele boosheid, want het was helemaal de tijd 

niet voor vijgen. 

Nog diezelfde dag wordt hij opnieuw woest. Hij 

maakt enorme stennis en gooit de geldwisselaars 

en handelaars de tempel uit. 

Dan is er de derde dag. Opnieuw lopen Jezus en 

zijn leerlingen naar Jeruzalem. Ze komen langs de 

vervloekte vijgenboom die inmiddels morsdood is. 

Naar aanleiding daarvan waarschuwt Jezus voor de 

verwoestende kracht van geloof. “Als iemand tegen 

die berg zegt: ‘kom van je plaats en stort je in 

zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat 

gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook 

gebeuren.” En dan zegt hij iets opvallends. Iets 

wat een omslag laat zien. Als je ergens om bidt, 

geloof dan dat je het al hebt ontvangen, zegt hij. 

Maar “wanneer je staat te bidden en je hebt een 

ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat 

ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen 

vergeeft.” 

 

Eerst al die agressie – en nu dit. Het is een heel 

verschil. Er is wat met Jezus gebeurd. We kijken 

nog even terug: het begon met dat ezelsveulen, 

teken van nederigheid. Daarna kwam de 

ontsporing. Jezus deed dingen die allesbehalve 

nederig waren. Waar kwam dat door? Had het 

soms te maken met wat we op die eerste dag van 

de intocht hoorden: hoe hij alles in ogenschouw 

nam? Maakte wat hij zag hem boos en verdrietig? 

Zo boos misschien wel, dat hij weer weg moest uit 

Jeruzalem om te voorkomen dat hij de stad zou 

vervloeken zoals hij later met de vijgenboom deed? 

 

Als dit zo is – wat is dat dan herkenbaar. 

Het is de weg die ook wij gaan. De weg van de 

mens op aarde. Van vreugde en vrolijkheid 

enerzijds – en tegelijk van verdriet en moeite 

anderzijds, van zorgen en boosheid die kunnen 

overheersen. Die kunnen maken dat je het licht 

niet meer ziet; dat je ver verwijderd raakt van 

liefde, ver verwijderd van God. Dat ‘opstanding’ 

een vreemd woord is dat nog lang niet aan de orde 

is. Zelfs al is het nog maar een week voor Pasen. 

 

Drie dagen vraagt het van Jezus om weer 

dichterbij God te komen. Om weer vanuit liefde te 

kunnen denken. Drie dagen – we weten dat dat 

bijbelse taal is voor een volle tijd, een afgeronde 

tijd. En niet exact drie dagen. Het is een periode 

zo lang als die maar nodig mag zijn. 

Drie dagen duurt het voordat hij weer in contact 

komt met het ezelsveulen, kun je zeggen. De ezel 

die teken is van nederigheid.  

Het is geen populair woord, nederigheid. Wat is 

het eigenlijk? 

Nederigheid is niet ‘jezelf wegcijferen’. Het is geen 

valse bescheidenheid. Nederigheid is niet over 

jezelf heen laten lopen. Of je kleiner maken dan je 

bent. Nederigheid is niet de ontkenning van je 

kracht. Nederigheid is nooit de ontkenning van wie 

je bent, maar eerder de afwijzing van wat je niet 

bent. 

 

Nederigheid brengt je dichter bij jezelf. 

Nederigheid is het weten dat alles wat je hebt, je 

gegeven is. Dat je je leven niet bezit, maar dat het 

een geschenk is. Dat je gezondheid, de lieve 

mensen om je heen, het eten op je bord en al het 

goede wat je toevalt, een gave zijn. Dat liefde 

geen recht is, maar een roeping. En dat God niet 

ophoudt met geven, elk moment opnieuw. Dat hij 

overdadig uitdeelt van het goede dat er is. Deze 

week zullen we het opnieuw ervaren: niemand is 

zo gul en nederig als God. 

 

Nederigheid – en hoe verhoudt zich dat tot ons 

verdriet? Tot onze zorgen? ‘Hebben’ we er wat 

aan? 

Wij blijven mensen. Net als Jezus zijn wij 

voortdurend op weg. Worden we door zorgen en 

angst gekweld, zijn we soms boos of teleurgesteld. 

We zíjn er misschien wel nooit. 

Toch leren wij, stukje bij beetje, terwijl we op weg 

zijn. Net als hij. Hij zegt op het laatst, op die derde 

dag: “wanneer je staat te bidden en je hebt een 

ander iets te verwijten, vergeef hem dan…” 

Nederigheid is dat je niets meer hoeft te bewijzen, 

maar alles kunt geven. Ook aan degene die jou 

onrecht heeft aangedaan. 

Neem maar plaats op het ezelsveulen – zo nodigt 

Marcus ons uit. Probeer het maar: in nederigheid 

op weg gaan. Waag het er maar op. Een betere 

gids kun je je niet wensen. 

 

Lied: “Ik zie de hemel opengaan” (t. J. van 

Opbergen, m. A.R. Reinagle; Zingt Jubilate 751) 

 


