
Zondag 5 april 2020  

palmzondag 
 
De lezingen: 
 
Exodus 11, 1-10: 
De aankondiging van de laatste, tiende, ultieme slag tegen Egypte. Het sterven van de eerstgeborenen. Eigenlijk 
een slag vooral tegen de farao, want het Egyptische volk lijkt het goed te kunnen vinden met de Hebreeërs. Hier 
worden dus de gebeurtenissen aangekondigd die we in de komende week in de kerk overdenken. Uittocht. 
 
Matteus 21, 1-11: 
De intocht van Jezus in Jeruzalem. Matteus beschrijft het met messiaanse beelden die de mensen kennen. 
Zittend op een ezel en toegejuicht door massa’s mensen wordt hij als een koning binnengehaald. Nu roepen de 
mensen “Hosanna” maar in de gebeurtenissen waar we in de kerk de komende week aan denken, zullen ze iets 
heel anders gaan roepen: “Kruisig hem”.  
 

 
Bedenken 
 

Matteus plaatst Jezus in messiaans licht. De 
ezel is een teken van nederigheid, teken van 
dienstbaarheid.  Ondanks dit teken wordt Jezus 
binnengehaald in een optocht, als een koning. Het 
volk is in optocht-stemming en denkt aan macht en 
glorie.  

Psalm 118 kenden ze allemaal. Hosanna. Die 
breekt vanzelf los en iedereen doet mee. Zoals in 
een gezelschap, waar iemand jarig is, iemand "lang 
zal-ie leven!" inzet - en iedereen zingt mee. 

Ook als diegene helemaal niet lang meer 
leven wil. Het grondgevoel dat de bomen de hemel 
in groeien. Grenzeloze mogelijkheden, maakbare 
toekomst. 

Jezus reageert helemaal niet op het 
gebeuren om hem heen. Alsof hij in een andere 
wereld leeft, temidden van de mensenmassa. Jezus 
gaat de weg van liefde die zichzelf opoffert. Niets 
van autonomie of zelfontplooiing, aanzien, macht of 
maakbaarheid. Het gaat aflopen.  

Maar hij is daarmee alleen. Hij denkt aan 
einde, niet aan glorieus begin. Ze noemen hem 
koning, maar het gaat niet richting kroning maar 
richting kruisiging. Het is het begin van Jezus' 
laatste levensdagen. Er is een groot verschil in 
beleving tussen Jezus en de omstanders. 

Hij arriveert in de stad van waaruit bij zijn 
geboorte het bevel was uitgegaan alle kinderen van 
Betlehem te vermoorden. De tiende plaag die farao 
treft zal hem er ook aan herinneren dat hij ooit 
opdracht gaf kinderen te vermoorden. Kinderen 
vermoorden is toekomst wegnemen. 

De stemming in Jeruzalem slaat straks om. 
Jezus zal straks meer alleen zijn dan ooit, ondanks 
de jubel van nu. Ze zouden Jezus op handen willen 
dragen - maar zullen straks geen hand naar hem 
uitsteken. Heden hosanna, morgen kruisig hem. 
Lied 556. 

Wat een ellende kunnen mensen 
veroorzaken! Wie moet dat dragen, wie kan dat 
aan? De ezel is een lastendrager. Symbool voor hoe 
Jezus wil zijn tussen de mensen. Neem op uw 
schouders de last van ons falen...? 
 
 

Bezinnen 
 
Het blijft nog wel even crisis. Hoe komen we er 
door heen? Grijpen we elke kans om opgewekt te 
doen? Of lukt het niet en hebben we juist een afkeer 
van joligheid en feestvertoon? 

Heb je geen zin om aan de crisis te denken 
en doe je liever alsof er niets aan de hand is? Of  heb 
je juist geen zin en geen ruimte om aan iets anders 
dan de crisis te denken en maakt het je ingetogen? 
Of nog meer dan ingetogen? 

Probeer je te spreken over wat de crisis met 
jezelf en de ander doet? Maakt de crisissituatie dat 
je beter op je woorden let? 

Lukt het je om te letten op wie eenzaam zijn 
geworden door de crisis? Of sombere gedachten 
hebben? Zijn er mensen die blij zouden zijn met een 
telefoontje? 

 
 

Bidden 
 
Help ons, God, om de crisis te doorstaan. Zolang het 
nog duurt, bewaar ons met en voor elkaar, en geef 
ons geduld en innerlijke vrede in alle onrust. Help 
ons ook in deze donkere tijden uw licht te blijven 
zien, uw lichtend aangezicht dat met ons meegaat.  
  
Ik bid u, God, voor... 
... mensen die een geliefde hebben verloren aan of 
door het virus, met in deze tijd zo weinig ruimte 
voor rouw en verdriet... 
... mensen die voor hun leven vechten op de ic... 



... de werkers in de zorg, die zich uitputten en hun 
werk doen, die misschien heel erg moeilijke 
beslissingen moeten nemen... 
... de overheid, de verantwoordelijken, die 
ingrijpende maatregelen moeten nemen... 
... wie voelen dat zij de controle over hun leven 
verliezen... 
... voor ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

Help me, God, dat ik let op medemensen die alleen 
zijn met hun onmogelijkheden, met hun 
eenzaamheid, met hun opsluiting en isolatie. 
 
       Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. Steeds 
weer zoeken mijn ogen naar u (Lied 368 d). 
 
onze vader... 

 
 
 


