
Palmzondag 9 april 2017 
 
Lezing: Mattheüs 21 : 1 -11 
 
Vandaag is het palmzondag, maar ook passiezondag.  
Een moeilijke zondag, palmpasen, een vrolijke intocht en 
het begin van de lijdensweek in één dienst - dat lijkt te 
wringen.  
 
Maar maakt juist deze combinatie het hele verhaal over 
Jezus niet des te geloofwaardiger en herkenbaarder?  
Het ene moment wordt Hij binnengehaald als de koning 
en toegejuicht, het volgende moment dreigt hij gevangen 
genomen te worden, zoals we  straks zullen zingen: 
“Heden hosanna, morgen kruisigt hem”. Is dat dan zo 
wereldvreemd?  
Want als je om je heen kijkt in de wereld zie je toch vaak 
dat wat vandaag wordt bezongen en toegejuicht, morgen 
achteloos terzijde wordt gelegd.  
Wie vandaag met een positief bericht in de krant wordt 
aangehaald, wordt morgen in diezelfde krant onderuit 
gehaald.  
En ook in ons persoonlijk leven kunnen we ervaren dat 
succes en voorspoed snel kan omslaan. Het ene moment 
lacht het geluk je toe, het volgende moment valt 
datzelfde geluk als een kaartenhuis in elkaar.  
Je gezondheid laat je in de steek, relaties wankelen, je 
baan op de tocht.  
 
Jezus gaat  zijn weg van vallen en opstaan en sluit zijn 
ogen daarbij niet voor de donkere kanten van het leven. 
Je zou kunnen zeggen: sterk en dapper gaat Hij zijn weg.  
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Zo proberen wij ook op weg te gaan naar Pasen. De 
veertigdagentijd is een tijd van voorbereiden en 
bezinnen. 
Vandaag trekt Jezus Jeruzalem binnen en wordt als een 
koning binnengehaald.  
In plaats van op een stoer en fier paard rijdt deze koning 
op een ezel.  
Een koning op een ezel, zachtmoedig, betrouwbaar, een 
rechtvaardige in Gods ogen.  
Zachtmoedig, rijdend op een ezelin.  
 
Jezus als zachtmoedige. Wat is dat, zachtmoedig? Dat 
klinkt niet echt als sterk en dapper.  
 
Maar zachtmoedig is niet wat we vandaag ‘soft’ noemen, 
een ‘watje’. Niet iemand met wie je alle kanten uit kunt, 
of die met zich laat sollen, die je voor de gek kunt 
houden. Zacht staat hier tegenover hard en scherp.  
 
Zachtmoedig is een woord, waar we vooral ruimte in 
mogen horen en voelen; ruimte zonder harde kanten of 
scherpe punten.  
Zachtmoedig is iemand met veel ruimte in zichzelf voor 
andere mensen. Iemand die niet direct met zijn oordeel of 
veroordeling klaar staat.  
Iemand die niet direct kijkt naar wat je gedaan of 
misdaan hebt, naar je gedrag, naar je handelen, naar de 
ethiek, maar iemand die in de eerste plaats kijkt naar die 
concrete mens, naar wat die nodig heeft, naar hoe die er 
aan toe is.  
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Dat je jezelf bij hen kunt uitspreken zonder dat je 
afgewezen wordt. Mensen, bij wie je op adem kunt 
komen, zo zou je het mooi kunnen zeggen. Goddank dat 
ze bestaan.  
De zachtmoedigheid van Jezus komen we in hen op het 
spoor. Want zo was Jezus, helemaal. Open ogen, 
gespreide armen, een hart met ruimte voor iedereen.  
 
Een zachtmoedige koning. En op een ezel, dat is het 
lastdier van de armen - niet het rijdier van een 
machthebber.  
Een beetje koning komt hoog te paard gezeten, maar deze 
koning van Israel verschijnt in de gestalte van een 
knecht.  
Dat is aanstootgevend en ergerniswekkend.  
Deze koning ziet af van macht en geweld; aanzien en 
prestige tellen voor hem niet. 
Jezus is de koning van de zachte krachten, zo is Hij sterk 
en dapper. 
 
Een nieuwe tijd lijkt aan te breken. Een tijd waarin Gods 
koningschap zichtbaar wordt. Deze koning op zijn ezel 
trekt Jeruzalem binnen en gaat naar de tempel, de plaats 
waar Gods naam woont.  
Ziet u het voor u? De kinderen en de grote mensen die 
uitgelaten zijn -die zingen en springen en die dansen en 
zwaaien met lappen en takken in de lucht. Iedereen doet 
mee, iedereen sluit zich aan bij de menigte die langs de 
kant van de weg staat, die vooruit loopt en die achteraan 
komt. Het enthousiasme is aanstekelijk. Mensen doen 
mee, misschien wel zonder te weten om wat en om wie 
het gaat.  
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Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wie is die man? 
 
''Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth.' Hij is de Zoon van 
David. Hij komt in de naam van de Heer. 
Jezus treedt Jeruzalem binnen; als een koning die de 
hoofdstad binnentrekt na een glorieuze overwinning. 
Jezus: wat een feest! 
Jezus: de bevrijder. Een bevrijder die op een ezel rijdt.  
Het is een van de weinige episodes waarvan alle 
evangeliën melding maken. We mogen eruit afleiden dat 
dit verhaal een overtuigende betekenis heeft. De ezel is 
daarbij een symbool. De ezel is het rijdier van de gewone 
man. Jezus maakt van dit gewone rijdier gebruik. 
 
En Hij heeft ook geen wapenuitrusting nodig. De intocht 
van Jezus is helemaal geen koninklijke intocht. 
De ezel waarop hij rijdt is maar geleend. Hij heeft geen 
kroon, geen zwaard, geen luisterrijk gevolg. Zijn pad is 
niet bedekt met kostbare tapijten. Er liggen vuile en 
bezwete kleren op de grond, de kleren van pelgrims.  
 
Palmpasen: een dag met een dubbel gevoel.  
Blijdschap en ernst wisselen elkaar af. Het is het begin 
van het einde. Het is wel palmzondag, maar het is ook 
passiezondag. Dat het zo anders kan verlopen dan deze 
vrolijke intocht doet verwachten. 
  
Jezus komt Jeruzalem feestelijk binnen: gezegend die 
komt in de naam van de Heer. Als een uitgestotene zal 
Hij Jeruzalem verlaten. Hij draagt het kruis op zijn 
schouders. Jezus gaat de weg waarin Hij gelooft; de weg 
die Hij voor zich ziet als zijn bestemming. 
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Ruim tweeduizend jaar later zijn wij hier vanmorgen in 
Loosdrecht bij elkaar om de intocht van Jezus te vieren.  
Wij gewone mensen: we leven niet in bezet gebied maar 
om in het beeld te blijven.. 
er zijn genoeg vijanden die ons in deze wereld 
omsingelen: ruzies, conflicten, zinloos geweld, het 
dreigende terrorisme.  
We leven in een heel gewone plaats waar we genieten 
van fijne en mooie dingen maar waar de duistere kant 
van het leven ons ook bezighoudt en soms gewoon kwelt.  
 
Sterk en dapper zijn we op weg gegaan naar Pasen. En 
lang niet altijd voelen we ons sterk en dapper. 
Maar met elkaar houden we vol. 
In deze week denken we na over hoe Jezus zijn weg 
volbracht. 
 
Het is een weg waar vreugde en verdriet veel dichter 
bijeen liggen dan wij ooit konden vermoeden.  
Zo gaan we de Stille Week in. 
Dat het een Goede Week voor ons zal worden. 
 
 
Loosdrecht, Gereformeerde Kerk 
ds. Hillegonda Ploeger 


