
zondag 14 april 2019 in het Kruispunt 
palmzondag 

 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 50, 4-7 
Jesaja 50, 4-7 
4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,  

waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.  

Elke ochtend wekt hij mijn oor,  

zodat het toegerust is om aandachtig te horen.  

5  God, de HEER, heeft mijn oren geopend  

en ik heb geen verzet geboden,  

ik ben niet teruggedeinsd.  

6  Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,  

wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.  

Ik heb mijn gezicht niet verborgen  

toen ze mij beschimpten en bespuwden.  

7  God, de HEER, zal mij helpen,  

daarom word ik niet gekwetst  

en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,  

want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 

 
lied Liedboek 586   Zie de mens... 
 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 19, 28-40 
Lucas 19, 28-40 

28  Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 
29  Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen 
vooruit 
30  en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden 
veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 
31  Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De 
Heer heeft het nodig.”’ 
32  De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had 
gezegd. 
33  Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 
34  Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 
35  Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en 
lieten Jezus erop zitten. 
36  Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 
37  Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol 
vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 
38  Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de 
hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 
39  Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 
40  Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ 
 
lied  Liedboek 554   Welkom, welkom, koning Jezus... 
 



uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---intocht?--- 

 

Palmzondag is het vandaag.  

 

De zondag die de Stille Week inluidt.  

 

Palmzondag.  

 

En we lezen - dat zult u niet verrassend vinden -  

over de intocht van Jezus in Jeruzalem.  

De vraag die daarmee aan ons wordt gesteld,  

aan het begin van de Stille Week,  

is de vraag of we er bij blijven,  

bij Jezus en wat hem gaat overkomen. 

 

Meestal gaat het op zondagmorgen over de vraag  

wat wij aan Jezus hebben.  

In ons leven van alledag, in ons geloven,  

in ons omgaan met de mensen en onszelf.  

 

Maar nu gaat het even niet over de vraag  

wat wij aan Jezus hebben,  

maar of hij wat aan ons heeft.  

 

Geen mens wil alleen gelaten worden 

als het moeilijk wordt. 

Aan ons de vraag of wij 

- in gedachten, in ons doen en laten – 

bij hem blijven. 

 

Ja, laat ik dat meteen maar zeggen, dacht ik.  

 

Want we lezen over mensen die verwachtingen hebben  

bij het binnenhalen van Jezus,  

en over of die verwachtingen er ook nog zijn  

als het binnenhalen afgelopen is.  

 

Bij de stadsPOORT is het Hosanna,  

bij het stadHUIS is het "Kruisig hem!".  

 

Palmzondag is dubbel. 



Twee gezichten.  

Opgetogen en ingetogen. 

Christus als koning - en zijn dagen zijn geteld. 

Openbaring van macht - en onthulling van onmacht. 

 

Palmpaasstokken teken van huldiging  

- maar wel in de vorm van een kruis. 

 

Iemand van wie je veel verwacht welkom heten,  

dat is makkelijk.  

Maar voor degene die je welkom hebt geheten  

een betrouwbaar mens te zijn  

- dat is een stuk moeilijker.  

 

Als we Jezus binnenhalen - gaan we dan ook met hem mee?  

Dat is de vraag van de palmzondag aan ons,  

voor de week die voor ons ligt.  

 

Palmzondag dus.  

 

Maar we lezen vandaag naar het evangelie van Lukas,  

en laten we proberen om zijn weergave  

van het gebeuren recht te doen.  

 

Als we alleen het Lukasevangelie hadden gehad,  

dan had deze zondag niet Palmzondag geheten,  

want Lukas heeft het niet over palmtakken,  

anders dan Mt en Mk.  

 

Wat misschien nog wel belangrijker is:  

Lukas presenteert de intocht wel  

als de intocht van een koning,  

maar hij heeft het niet over de troon van koning David.  

Dat komt omdat hij voor mensen schrijft  

die met de joodse bronnen niet zo vertrouwd zijn. 

 

"De intocht van Jezus in Jeruzalem"  

- zo staat er in veel bijbeluitgaven boven dit gedeelte.  

 

Is dat wel een goed opschrift? 

 

Bij de intocht van een koning stel je je toch  

een massaal gebeuren voor, indrukwekkend.  

 

Ruiterstandbeelden met koningen op paarden  

bekijk je altijd van onderaf,  

ze beelden macht en kracht en invloed uit.  



Maar deze koning zit op ooghoogte, op een ezel.  

Zachtmoedig en nederig,  

de messiaanse koning zoals die  

in de boeken van de profeten beschreven staat.  

Een koning, maar toch ook weer heel anders koning. 

 

Bij Lukas zijn het ook niet de grote menigten die Hosanna roepen,  

maar alleen de leerlingen van Jezus.  

 

Je kunt de indruk krijgen dat daar twaalf mannen  

hun meester op een ezel zetten  

en hun kleren op de weg leggen  

en zingen over een koning die komt  

in de naam van de Heer, en dat was het.  

 

Een schouwspel dat drie handvol mensen  

met elkaar opvoeren.  

Als intocht stelt het niks voor!    

 

En dit verhaal over de armoedige,  

eigenlijk belachelijke, intocht in Jeruzalem  

schrijft Lukas dus op, pakweg 40 jaar later,  

op het moment dat die stad en die tempel in puin liggen.  

 

Een intocht die niets voorstelt  

in een stad die niets meer voorstelt  

naar een tempel die geen functie meer heeft. 

 

 

 

---huilen--- 

 

Als we nog een paar verzen verder zouden lezen  

dan horen we hoe Jezus huilt  

over de stad Jeruzalem.  

 

De stad die niet ziet wat tot haar vrede dient.  

Hij klaagt over de stad en voorziet haar ondergang,  

en voor Lukas die het opschrijft  

is het inmiddels een historisch feit.  

 

Lukas, die aan het begin van zijn evangelie de mensen  

had laten zeggen: 

Ere zij God, vrede op aarde, de mensen een welbehagen... 

 die laat nu de mensen zeggen:  

 vrede in de hemel 



 en heerlijkheid in de hoogste plaatsen  

- en vrede op aarde is er niet meer bij. 

Het is als of de vrede uit de hemel niet bij de aarde kan... 

 

Het zijn dus verdrietige omstandigheden  

die de blik van Lukas bepalen.  

Je kunt je afvragen waarom hij het dan toch opschrijft.  

 

Hoe weinig opzienbarend dit gebeuren ook is,  

de betekenis ervan is groot.  

 

Ze komen van de Olijfberg, dat is de plek  

waar de Messias verwacht werd.  

Zitten op een ezel is volgens de profeten op weg zijn  

naar de zalving tot koning.  

Lukas laat messiaans licht over Jezus vallen,  

maar messiaans dus in de zin dat deze koning het 

in de harten van de mensen voor het zeggen krijgt,  

en niet over steden en tempels, die liggen in puin.  

 

En doordat Lukas alleen de leerlingen rond Jezus een rol geeft  

legt hij de nadruk op hoe het verder zal gaan.  

Het gaat om de getuigen van Jezus.  

 

Bethanië komt in beeld vs 29.  

Dat is de plek waar Jezus van zijn leerlingen scheidt  

na de opdracht zijn naam te blijven noemen  

voor alle volken, te beginnen in Jeruzalem  

- dus: startpunt van Gods heil voor de volken.  

 

Tempel en stad doen er niet langer toe,  

lijkt Lukas te willen zeggen 

het centrum is Jezus,  

en wat er over zijn optreden te vertellen valt,  

en al wat daarvan uitgaat aan bemoediging,  

hoop en inspiratie.  

 

Het ging om Jezus en het kon,  

het moest,  

zonder stad en tempel.  

 

Zo zeiden de eerste christenen en  

zo zeiden joden die het nu  

van de synagogen en niet meer  

van de tempel moesten hebben.  

 



Het verhaal van Jezus zal verdergaan  

niet vanwege de stad en de tempel,  

maar vanwege alles wat er over hem te getuigen valt.  

 

Als de leerlingen niet getuigen,  

dan doen het de stenen wel, zei Jezus.  

 

De stenen van de stad in puin,  

moet je er misschien bij denken. 

 

 

---verblijden--- 

 

Dus: een koning die geen koning is,  

Jeruzalem dat geen stad meer is,  

de tempel die geen tempel meer is.  

 

En toch is er toekomst.  

Een "tempel niet met handen gemaakt..."  

 

Jezus is koning, het gaat voortaan om hem  

en om alles wat er van hem uitgaat 

niet meer om de plek waar God ontmoet wordt. 

 

 

Alleen de leerlingen verheugen zich, vlg Lk.  

Zij zijn blij om alles wat ze hebben gezien  

in Jezus, meegemaakt met Jezus.  

 

De grote wonderdaden.  

 

Hij is het wonder van God,  

binnenkomen van hemelse kracht.  

 

En zij zijn getuigen van Jezus.  

Jezus is het wonder van God op aarde,  

en zij, de leerlingen, zijn de kring rond Jezus.  

 

Wat zij roepen is een lofzang  

op de hele levensloop van Jezus - tot hier toe.  

Zij zijn getuigen van alle inspiratie  

en bemoediging die er van hem uitgaat.  

 

Niet alleen voor de leerlingen zoals Lukas hen beschrijft,  

maar ook voor ons,  

mensen in het spoor van Jezus,  

kan dat de inspiratiebron zijn.  



 

Het leven van Jezus, alles wat er van hem uit is gegaan  

voordat hij Jeruzalem binnenkwam  

- dat is de krachtbron waardoor zij en wij ook  

door moeilijke tijden heen komen. 

 

Zodat de aangename beelden die we met Jezus verbinden,  

de goede dingen die we over hem  

hebben gehoord,  

ons ook dan nog inspireren als we het moeilijk krijgen. 

 

Als zijn aanwezigheid allerlei onaangename dingen  

gaat ontketenen bij mensen,  

als we de neiging bemerken om  

het verhaal van Jezus 

maar te laten voor wat het is  

omdat het moeilijk wordt. 

 

Laat de inspiratie die er 

van Jezus uitgaat 

in ons hart een vreugdevuur ontsteken 

en laat zijn weg van nederigheid en zachtheid 

ons niet afschrikken.  

 

Laten wij – in zijn spoor – zachtmoedig zijn 

en vredestichtend. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 556   Alles wat over ons... 
 


