
 
Zondag 28 maart 2021 

morgengebed op Palmzondag 

 
 

 

 

 

 ‘Ik trek me terug en 

wacht  

 

Dit is de tijd  

die niet verloren gaat:  

 

Iedere minuut zet zich  

in toekomst om’ 

 

 

Evangelielezing: Marcus 11,1-11 met acclamatie: 

‘Benedictus qui venit’ (m. Jacques Berthier; Zangen van 

zoeken en zien 713) 

 

 

Overweging 

 

Een zondag van dubbelheid is het vandaag. 

‘Heden hosanna, morgen kruisig hem’ is de zin die bij 

deze zondag hoort. De intocht van Jezus is feestelijk, 

maar er hangt al een schaduw overheen van de 

naderende gebeurtenissen. 

Deze zondag is de drempel naar de Stille Week. 

Vandaag begint de weg naar Pasen. We beleven de 

diepten van lijden, onrecht, schuld en dood mee via de 

rituelen van deze week. 

 

De dubbelheid zit ook in de liederen. Het lied dat de 

zangers net zongen vertelt van vreugde die enkel 

bestaat als je door verdriet en dood heen gaat. Het 

spreekt van het weten dat feest pas feest kan zijn door 

kwaad en lijden heen. 

Er is veel in me wat zich hiertegen verzet. Is dit wel echt 

zo? Waarom zou de vrolijkheid van feest altijd 

doorkruist moeten worden door lijden? Waarom 

zouden verlatenheid en teleurstelling bij vreugde en 

uitbundigheid horen? 

 

Terugschrikken voor pijn – het is denk ik een heel 

algemeen menselijke reactie. Als er iets is wat je als 

mens vermijden wilt in het leven, dan is dat pijn. 

Dit is dus een lastige zondag voor ons. 

En die dubbelheid is echt overal. Ook, bijvoorbeeld, in 

de palmpaasstokken. Heidi van Dusschoten en anderen 

die leiding geven aan de kinderdienst hebben zich veel 

moeite getroost om voor palmpaasstokken te zorgen. 

Ze hebben de kruisen met zakjes met versierselen bij 35 

kinderen thuisbezorgd. Thuis gaan de kinderen en hun 

ouders mee op deze weg naar Pasen. Ze versieren ieder 

een kruis en vandaag mogen ze het leegeten. Dat 

laatste is natuurlijk leuk. Maar de symboliek van de 

palmpaasstok is minder vrolijk. 

Het kruis, dat verwijst natuurlijk naar de marteldood 

van Jezus. 

De snoepjes en chipsrondjes aan een koord doen 

denken aan de dertig zilverstukken  die Judas krijgt voor 

het uitleveren van Jezus. 

De haan van brood op de stok verwijst naar de haan die 

tweemaal kraait en zo Petrus eraan herinnert dat Jezus 

zijn verloochening had voorspeld. 

 

Niet alleen de omstandigheden laten de dubbelheid 

zien. Ook in Jezus zelf zit die dubbelheid. 

In het eerste deel van het verhaal horen we hoe hij van 

alles doet. Hij stuurt twee leerlingen op pad. Hij geeft ze 

instructies voor het ophalen van een ezel. Hij geeft ze 

de woorden in de mond die ze moeten spreken, 

wanneer iemand hen vraagt wat ze doen. De episode 

lijkt bedoeld te zijn om te laten zien dat Jezus hier de 

regie heeft. 

Daarna is het of hij de dingen loslaat. Er gebeurt van 

alles en hij doet geen poging meer het in de hand te 

houden. De mantels die op de ezel worden uitgespreid. 

De takken die op de weg worden gelegd. Het gejuich en 

gejubel. En straks, uiteindelijk, het verraad, de 

berechting, de marteling en de dood. 

 

Het lijkt of het verhaal van de intocht die verandering 

wil benadrukken. De verandering die het scharnierpunt 

vormt van deze dag. En of Jezus híer al begint met zijn 

overgave aan de gebeurtenissen die tot zijn einde 

zullen leiden. Of hij hier al de overgang maakt van 

stevig de regie in handen hebben naar loslaten. 

 

Het verhaal van de intocht tekent een van de 

allermoeilijkste dingen die wij in het leven kunnen 

moeten doen. Iets waar we allemaal wel eens voor 

komen te staan. Het is de overgang maken van controle 

uitoefenen naar controle loslaten – en het ondergaan 



van pijn. 

Het valt niet mee om deze kant van het bestaan 

werkelijk onder ogen te zien en een plek te geven in 

ons bewustzijn. Controle willen we houden. En pijn 

willen we het liefst vermijden. We zullen er alles aan 

doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar soms kunnen 

we dat niet. Soms wordt, net als bij Jezus, alle controle 

ons uit handen geslagen. 

 

Die overgave is niet iets wat Jezus wel even doet. 

Van alle evangelisten laat Marcus dat het meest 

duidelijk zien in zijn verhaal. Want na de intocht in 

Jeruzalem gaat Jezus weer weg uit de stad. Hij gaat naar 

Betanië: de woonplaats van Maria, Martha en Lazarus. 

Een veilige plek voor hem. Een thuis. En telkens weer 

vertrekt hij vanuit de veilige haven naar de stad. In 

Jeruzalem heeft hij gesprekken, gooit hij de 

geldwisselaars en handelaars uit de tempel, vertelt hij 

gelijkenissen. Hoe vaak hij heen en weer gaat tussen 

Betanië en Jeruzalem is niet duidelijk. Maar wel, dat het 

een lange weg is. En dat hij tijd nodig heeft. Tijd om de 

weg naar de overgave te gaan. 

 

En bekend is natuurlijk het verhaal over zijn paniek en 

wanhoop. Marcus heeft het opgetekend, en Lukas en 

Mattheüs ook. Ik denk aan de angst die hem overviel 

toen hij bad in de Hof van Getsemane. Toen alle rust uit 

hem wegtrok en hij alleen nog wanhoop kon voelen. 

 

Die overgang van de touwtjes in handen hebben naar 

het loslaten van de controle is een moeizame weg, van 

soms twee stappen vooruit en één achteruit. Die ga je 

niet wel even. Die is geen kwestie van het omzetten van 

een knop, en dan kun je het.  

 

Het kan je overkomen wanneer je ziek wordt. Niets 

meer in de hand, overgeleverd ben je aan de handen 

van de medici. Wanneer dat je treft, kunnen er 

momenten zijn van paniek en angst. Wanneer je je 

voorstelt hoe anderen verder moeten zonder jou. 

Wanneer je bedenkt dat er voor jou geen toekomst 

meer zal zijn. Wanneer je bang bent voor de fysieke pijn 

die misschien komt. 

 

Controle die je uit handen wordt geslagen – ik denk ook 

aan wat je overkomt als je partner ziek wordt. Als je 

hem of haar ziet wegglijden in de mist van de dementie. 

Wanneer het verdriet je treft van de afgebroken 

toekomst. Nooit meer samen naar de geliefde 

vakantieplek, nooit meer samen praten over de 

kinderen of de kleinkinderen, geen gesprek meer over 

boeken die je allebei gelezen hebt. 

 

We denken vast ook aan de controle van het virus dat 

nu al meer dan een jaar de wereld in zijn greep houdt. 

Hebben we het in de hand? Een beetje. Misschien meer 

en meer, nu steeds meer mensen zijn ingeënt. Maar er 

is ook nog steeds zoveel onduidelijk. Soms is compleet 

onduidelijk waar je een besmetting hebt opgelopen. En 

waardoor wordt de één erg ziek en de ander niet? We 

hebben onze gezondheid maar voor een klein stukje in 

eigen hand – en COVID-19 confronteert ons daar 

ernstig mee. 

 

Wat voor troost biedt het evangelie? 

Ik denk aan Jezus die daar in de olijfgaard Getsemane in 

doodsangst bidt om redding – en tegelijk zegt dat hij 

zichzelf, wat er ook gebeurt, toevertrouwt aan God.  

Er wordt van hem niet verteld dat hij er beter aan toe 

was na het bidden in de Hof van Getsemane. Zo werkt 

bidden niet. Bidden lost niet iets op dat er dan 

vervolgens niet meer is.  

Maar luisteren we naar wat Jezus zegt, dan gebeurt er 

toch iets. Ondanks de angst die hem naar de keel vliegt 

slaagt hij erin om in zijn gebed zijn leven in Gods hand 

te leggen.  

 

Misschien geeft bidden je een beetje rust. Misschien 

helpt het een beetje om te aanvaarden dat er niets 

anders op zit dan te laten komen wat komt – en jezelf, 

of je partner, of wie je maar lief is en er slecht aan toe 

is, toe te vertrouwen aan God. 

Als bidden dát doet, als het een beetje rust en 

aanvaarding brengt, doet het heel veel. Dan kan bidden 

helpen om één van de allermoeilijkste dingen te doen 

die ons te doen staan in ons leven: de dingen loslaten 

die we niet of niet meer beheersen – en te laten komen 

wat komt.  

Dat we met dit vertrouwen de stille week in mogen 

gaan. 

 

 

Muziek 


