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Zondag 9 april 2017 

Palmzondag 
 

Hij zal je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 
 

(bij de symbolische schikking) 

 
Brieflezing: Filippenzen 2,5-11 
 
Lied: “Lied van de lijdende Gods” 
(t. Maria de Groot, m. Marten Kamminga) 
 
Evangelielezing: Johannes 12,12-24 
 
Acclamatie: “Jezus, om uw lijden groot”: lied 558, 
1+2 
 
Overweging 
 
We naderen Pasen. En we komen steeds iets 
dichter bij dat grote raadsel. Het raadsel dat het 
kruis voor ons is. 
Want zo is het immers. Het kruis, de dood van 

Jezus – en zijn opstanding, het verhaal dat 
doorgaat: hoe kunnen we dat begrijpen? Het wordt 
al helemaal moeilijk wanneer we iets proberen uit 
te leggen aan mensen die in een andere religieuze 
traditie staan. Het verhaal van het christendom is 
aanstootgevend: hoe kunnen we een God vereren 
die ten onder gaat aan geweld en machtsstrijd? 
 
We hebben het proberen te begrijpen, in de loop 
van de geschiedenis. De zin van het kruis. De zin 
van de kruisdood van Jezus. 
Zo waren daar de oude kerkvaders, Anselmus en 
anderen. Ze dachten aan God en aan wat de bijbel 
ons over God vertelt – en ze dachten: er moet een 
innerlijk conflict in God zijn. Want hij is 
rechtvaardig. En tegelijk is hij goed en 
vergevingsgezind. Rechtvaardig, dat wil zeggen dat 
hij het kwaad straft. Goed en vergevingsgezind, 
dat wil zeggen dat hij het kwade vergeeft en het 
ons niet nadraagt. Hoe kan dat ooit samengaan? 
En Anselmus dacht logisch na en bedacht: dáárom 
moest Jezus Christus ‘komen’, als tegelijk volledig 

mens en waarachtig God. En daarom moest hij 
sterven. Als onschuldig mens heeft hij met zijn 
dood ons vrijgekocht. Alleen God zélf kon hier 
immers een oplossing voor geven. Voortaan hoeft 
hij ons niet meer te straffen. Hij kan ons vergeven, 
omdat Jezus met zijn kruisdood onze zonden op 
zich heeft genomen. 
 
Er zijn nog steeds veel liederen die ons aan deze 
theologie doen denken. 

Maar is het ook onze theologie? Geloven we erin…? 

Geeft deze logica een antwoord op de vraag naar 
het kruis? Op de vraag naar het waarom van 
Jezus’ marteldood? Roept deze gedachte niet juist 
nog meer vragen op? Bijvoorbeeld: wat is dit voor 
een bloeddorstige God? En wat te denken van het 
kwaad dat er sinds Jezus is geweest – de 
genocides, oorlogen, kindermishandeling, 

aanslagen… Hoe kan Jezus nou eens en voor altijd 
al dat kwaad hebben weggenomen? 
 
Ook latere theologen stelden die vragen. Zoals 
Herman Wiersinga. Hij zei: Jezus’ dood is niet een 
vooropgezet plan. Het is niet een constructie die 
door God is bedacht. Het gaat om het schokeffect. 
Om de waarheid die Jezus ons laat zien: zó gaan 

wij om met mensen, ook al zijn ze onschuldig. En 
het schokeffect heeft als doel om ons te 
veranderen. Want zó willen we immers niet zijn! 
Door Jezus’ kruisdood gaan wij mensen anders 
leven. 
 
Maar als we er zó naar kijken, ziet het er heel 

triest uit allemaal. Want wij mensen zijn niet veel 
veranderd. Dat laat onze geschiedenis immers 
zien. Het schokeffect heeft niets geholpen… 
 
Wat is de zin van de kruisdood van Jezus? Is er 
wel een zin in te vinden? 
En hoeveel mensen zijn er na Jezus niet ten onder 

gegaan – vertrapt, vermorzeld, onder de voet 
gelopen… Hoeveel mensen zijn er niet die even erg 
hebben geleden. Is er een zin in al dat lijden? Of 
moeten we ophouden daar een zin in te willen 
zoeken? Maar als we dat doen, als we ophouden er 
een zin in te zoeken – is Jezus’ dood dan slechts 
de droevige geschiedenis van een martelaar? 
 
Vandaag horen we van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Het begin van het einde. En we horen 
nog iets meer. Woorden in het evangelie van 
Johannes waaruit je zou kunnen afleiden: hé… het 
lijkt wel of ook Jezus zich die vraag heeft gesteld. 
Of ook hij bezig was met lijden en dood en de 
vraag wat daar de zin van zou kunnen zijn. Nee, 

niet in het algemeen; we kunnen daar denk ik niet 
in het algemeen over spreken. We kunnen alleen 
iets zeggen over onszelf. En zo ervoer Jezus dat 
ook. Hij kon alleen iets zeggen over zichzelf – en 
over de zin die hij zelf, misschien, in zijn lijden zou 
kunnen vinden. Dat lijden, dat er nog niet was, 
maar dat hij voelde aankomen en waar hij 

doodsbang voor was. Zo is dat immers met ons. 
Voor de dood zijn we dikwijls niet bang – maar wel 
voor pijn. 
 
Het begint met ‘een aantal Grieken’. Ze zijn naar 
het feest gekomen om God te aanbidden. 
Uitgebreid wijdt Johannes over hen uit. Eerst gaan 
ze naar Filippus met hun vraag of ze Jezus kunnen 
ontmoeten. Daarna gaat Filippus het tegen 
Andreas zeggen. Dan gaan ze samen naar Jezus. 
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Waarom zou Johannes daar zo uitgebreid over 

vertellen? 
Misschien wel omdat hier iets bijzonders gebeurt. 
Hier blijkt dat Jezus’ bekendheid niet enkel tot het 
eigen volk beperkt is gebleven. Zelfs buitenlanders 
hebben van hem gehoord. Niet zomaar 
buitenlanders van een aangrenzend land, maar uit 
het verre Griekenland. 

Het is of dit Jezus ineens doet beseffen dat er geen 
weg terug meer is. “De tijd is gekomen,” zegt hij 
dan ook. Dit is het begin van het einde. Want dit 
zullen de machthebbers niet lang meer tolereren… 
Als een schok realiseert Jezus zich het 
onvermijdelijke van zijn dood. 
 
Maar er komt nog iets anders bij hem boven. Een 

bekend beeld uit de natuur: het beeld van een 
graankorrel. Het is even duidelijk als eenvoudig. 
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
gebeurt er niets. De graankorrel blijft de 
graankorrel. Maar als hij wel in de aarde valt, kan 
uit die graankorrel een halm groeien met heel veel 
graankorrels. 

Misschien speelt dit beeld al langer door zijn 
gedachten. Maar misschien ook komt het juist nu 
bij hem boven, nu die Grieken naar hem vragen. 
Alsof het nu pas tot Jezus doordringt: het is zijn 
leven zélf dat vrucht zal dragen. Niet omdat God 
van plan is om zijn eigen zoon te doden; dat zou 
van God een duivel maken. Nee, Jezus begrijpt: als 

mensen van plan zijn om hem te doden, dan maakt 
God zijn leven tot een graankorrel die in de aarde 
valt om vrucht te dragen. En zelfs de Grieken 
zullen er de vruchten van kunnen plukken. 
 
Dood die leven voortbrengt… 
Het beeld van de graankorrel zegt: zo is het. 
Ons gevoel en ons verstand zeggen: zo willen we 
het niet! 
Het is zoiets weerbarstigs, zoiets moeilijks om een 
weg mee te vinden, om je mee te verzoenen, dat 
we dit ook tot thema van de vespervieringen 
hebben gemaakt. Het is de kern van het evangelie 
van Johannes, misschien wel van heel Jezus’ leven. 
En als dit voor Jezus geldt en wij volgen hem, geldt 

dat dan niet ook voor ons…? 
 
We hoorden ook nog een stukje uit de brief aan de 
christenen in Filippi. Jezus heeft alle goddelijkheid 
afgelegd, schrijft Paulus. Hij heeft zichzelf klein 
gemaakt. En dáárom, schrijft Paulus, heeft God 
hem hoog verheven. In woorden van het lied dat 

we zongen, dat gedicht van Maria de Groot: God is 
in hem komen wonen, in hem als de gewone, 
alledaagse mens die hij was. God werd een licht in 
hem, juist omdat hij afzag van macht. God kwam 
als Wijsheid in hem, juist omdat hij ‘een schamel 
huis’ was. 
We zongen dat lied in de ik-vorm. Daarmee gaat 
het ineens over onszelf. Waar wij afzien van macht 
zoals Jezus dat deed, waar wij weet hebben van 
onze beperktheid zoals Jezus dat deed – daar 

brandt Gods lamp in ons. 

 
In het evangelie horen we dat sterven samenhangt 
met vrucht voortbrengen. In de brief horen we dat 
gewoon-zijn zonder macht samenhangt met het 
drager-zijn van licht. Nu we die twee naast elkaar 
lezen, vraag je je af: hangt dat alles met elkaar 
samen? 

Als we kijken naar Jezus, zien we dat dat zo is. 
Elke aanspraak op macht en invloed was in Jezus 
gestorven – en juist daardoor werd hij een mens 
die licht in zich droeg. Elk vertoon van kracht en 
alle aardse rijkdom liet hij aan zich voorbij gaan – 
en juist daardoor staat hij op en leeft. De ezel 
waarop hij Jeruzalem binnenrijdt, is er een teken 
van. Een heel oud teken: al lang vóór Jezus waren 

de profeten er duidelijk over dat dát de weg van 
de ware koning zou zijn: een weg van nederigheid. 
Niet van machtsvertoon. Geen intocht op een 
volbloed Arabische hengst, maar op een simpel 
lastdier. 
 
Als we erover nadenken… misschien zien we dan 

wel de momenten in ons leven waaruit blijkt dat 
het klopt. Ook voor ons. Dat je moet sterven om 
te leven. Dat iets in ons moet sterven, zodat wij 
kunnen opstaan. 
Dat je eigen gelijk en je eigen waarheid moeten 
sterven als je een conflict hebt met een ander. Als 
dat niet gebeurt, wordt de relatie moeizamer en de 

sfeer bitterder. Als het wel gebeurt, kan er 
verzoening ontstaan – en nieuw leven. Ieder van 
ons moet op zijn of haar beurt wel eens sterven 
voor de ander – of, in woorden van de evangelist 
Johannes, ieder van ons moet wel eens het lam 
Gods zijn dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 
1,29). Anders kun je je vriendschappen en je vaste 
relatie wel vergeten. 
 
Jezelf als graankorrel loslaten; jezelf ‘ontledigen’, 
zoals het met een groot woord heet, en zoals de 
tekst wel wordt aangeduid die we lazen uit de brief 
aan de christenen in Filippi: de hymne van de 
ontlediging – dat is levenskunst. Misschien doen 
we er wel een leven lang over om die kunst te 

leren. Om af te zien van onszelf. Om te sterven en 
daardoor vrucht te dragen. 
 
Maar ook al doen we er een heel leven over; ook al 
verzet van alles in ons zich ertegen: is het niet 
toch de moeite waard? 
Is het niet het licht, God zélf, die zich in ons 

waagt? 
 
Dat die lamp, die in ons te wiegen hangt, steeds 
feller mag gaan schijnen. 
 
 
Lied: “Wie als een God wil leven hier op aarde”  
(t. Huub Oosterhuis, m. oude volksmelodie; 
Gezangen voor Liturgie 546) 


