
zondag 10 april 2022 in het Kruispunt 
palmzondag 

 
 

 

 

lezing oude testament (lector)  Genesis 22, 1-18 
Genesis 22, 1-18 

22   1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ja, ik luister,’ 
antwoordde Abraham. 2 ‘Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga naar 
het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen 
zal.’ 3 De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van 
zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg 
naar de plaats waarover God had gesproken. 4 Op de derde dag zag Abraham die plaats 
in de verte liggen. 5 Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf 
ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie 
terug.’ 6 Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak 
en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. 7 ‘Vader,’ zei Isaak. 
‘Ja, mijn zoon, ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn zoon.’ En zo gingen die twee samen verder. 9 Toen ze waren 
aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een 
altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het 
hout. 10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de engel van de HEER 
riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde hij. 12 ‘Raak de 
jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet Ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt Mij 
je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ 13 Toen Abraham om zich heen keek, zag hij 
achter zich een ram, die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte 
het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. 14 Abraham noemde die plaats ‘De 
HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg 
van de HEER zal erin voorzien worden.’ 15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw 
vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf - spreekt de HEER: Omdat 
je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17 zal Ik je 
rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en 
zand op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden 
in bezit krijgen. 18 En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich 
gezegend noemen. Want jij hebt naar Mij geluisterd.’ 
 
lied Liedboek 928   Hoe ik ook ben... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 12, 12-19 
Johannes 12, 12-19 

12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze 
hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, 
Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de 
Heer, de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals 
geschreven staat: 15 ‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een 
ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot 
majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat 
het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het 



graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 
Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had 
verricht. 19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk 
maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’ 
 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 554   Welkom, welkom, koning Jezus... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---roepen--- 

 

"Hosanna" roepen de mensen.  

"God, help toch!" als je het vertaalt.  

 

Het komt niet vaak voor in de wereldgeschiedenis  

dat een grote menigte van mensen  

het eens wordt over het roepen  

van zulke goede woorden. 

 

 Meestal zijn het woorden met veel boosheid, woede,  

die grote groepen mensen samen roepen, 

en die op de spandoeken bij demonstraties staan.  

 

Oproepen, bevelen, kreten,  

eisen dat alles anders moet.  

 

Uitroepen van ergernis of boosheid maken grote mensenmassa's  

veel sneller eensgezind  

dan hulpgeroep of positieve woorden,  

en die verspreiden zich ook veel sneller.  

 

 

---explosief--- 

 

Dat is eigenlijk opmerkelijk, want deze uitroep, Hosanna,  

gebeurt volgens het evangelie  

op een vrij explosief moment.  

 

Je zou verwachten dat er wat anders geroepen werd.  

 

De spanning hangt in de lucht,  

de druk van dreigende gebeurtenissen.  

 



Het religieus gezag wil Jezus arresteren,  

ze hebben de mensen zelfs aangemoedigd  

om hem aan te geven als men weet waar hij is.  

Maar niemand doet dat.  

 

Die rol wordt uiteindelijk bewaard voor Judas Iskariot.  

 

Niemand geeft hem aan. Integendeel.  

Hij krijgt steeds meer aanhangers, sinds hij  

- in het voorafgaande hoofdstuk -  

Lazarus uit de dood heeft opgewekt.  

 

Het gezag wil Jezus van kant maken,  

en Lazarus ook maar meteen, in één moeite door.  

 

Het is explosief,  het loopt uit de hand.  

 

Jezus had zich teruggetrokken in het gebied rond Efraim. 

 Om de vervolging en de mensenmassa's te ontlopen.  

 

En nu, met Pesach, waar Jeruzalem volstroomt met pelgrims,  

is de vraag van de mensen die al in de tempel zijn:  

zou hij komen?  

Zou hij het aandurven? (Zo eindigt hst 11) 

 

 

---Lazarus nog--- 

 

Dat gebeuren rond Lazarus speelt dus nog steeds een grote rol  

bij de gang van Jezus naar Jeruzalem.  

Dat verklaart waarom zoveel mensen hem willen zien.  

 

Ook in dit hoofdstuk blijft de naam Lazarus maar genoemd worden,  

in vers 1.2.9.10.17.  

De ezel is eigenlijk maar een kleine onderbreking  

van het Lazarusverhaal.  

 

Johannes is heel compact wat de intocht in Jeruzalem betreft.  

Johannes houdt zich niet bezig met  

hoe Jezus aan die ezel komt,  

die "vindt" hij gewoon,  

geen kleren op de weg of op de ezel.  

 

Niet de gebeurtenis is van belang, maar de betekenis.  

Johannes heeft vier verzen gebeuren,  

vier verzen betekenis.  

 



En bij Johannes gaan de mensen Jezus ook niet binnenhalen,  

ze gaan hem tegemoet! Naar buiten!  

Vanwege zijn bekendheid.  

Vanwege Lazarus.  

 

Hij komt, hij durft het aan!  

 

En, heel fijnzinnig, met het oog op zijn gemeente,  

schrijft Johannes nog dat die groep mensen  

die Jezus tegemoetgaat,  

uit twee groepen bestaat.  

 

Er zijn mensen die ooggetuigen zijn van het Lazarusgebeuren,  

en er zijn mensen die dat verhaal  

alleen hebben gehoord van anderen.  

Als troost voor de lezers, zeg maar.  

Die zullen het ook met verhalen moeten doen.   

 

 

---menigte met bijbelverzen--- 

 

Jezus gaat toch naar Jeruzalem Pesach vieren.  

Hij durft het aan.  

 

De mensen roepen Hosanna. Waarom?  

 

Ze doen het met Bijbelverzen. Psalm 118  

- we zijn er meer begonnen - hoort in de tempelliturgie.  

Ze kennen die woorden.  

Over het welkom heten van de messiaanse koning.  

 

En de bijbelteksten, de tempelliturgie, die ze kennen,  

verbinden ze met wat ze zien en horen over Jezus.  

Die Bijbelverzen passen zo goed bij wat ze meemaken.  

Alsof het een het ander oproept.  

 

Gezegend zij de grote koning!  

En je ziet hem binnenrijden! Hosanna! 

 "Alsof het zo heeft moeten zijn" zeggen mensen wel eens   

als de gebeurtenissen zich wonderbaarlijk voegen.  

 

Positieve woorden, vol verwachting.  

Een gebed eigenlijk.  

Een soort kyrie eleison!  

 

Ze doen het met Bijbelverzen. 

 



 

---Jezus met bijbelverzen--- 

 

En Jezus? Doet hij ook iets met Bijbelverzen?  

Ja, hij doet ook iets met Bijbelverzen,  

maar hij zegt niets.  

 

Grote tegenstelling: de roepende, juichende mensen  

aan de ene kant en middenin Jezus  

die geen woord zegt.  

 

Jezus doet het symbolisch, met een beeld.  

Hij doet het met Sacharia 9,9:  

de koning is in aantocht,  

nederig rijdend op een ezel,  

vrede stichten overal, heel de aarde zal vredig worden.  

 

Dat zegt hij dus niet, maar hij gaat op de ezel zitten.  

Iedereen die de woorden van de profeten kent,  

weet wat hij bedoelt.  

Een gebeuren dat tot de verbeelding spreekt.  

Alles voegt zich bij elkaar.  

 

Ze hadden Jezus al veel eerder koning willen maken,  

bv. toen hij duizenden te eten had gegeven,  

toen wilde hij niet, mocht het niet,  

nu zeggen ze het openlijk: onze koning.  

Het voltrekt zich voor hun ogen.  

 

En Jezus zegt niets.  

 

Je zou zeggen: dat had hij beter wel kunnen doen.  

Hij had kunnen zeggen dat hij anders koning wil zijn,  

niet zoals de mensen in gedachten hebben,  

maar een koning op de ezel, dus op ooghoogte.  

Dat hij lasten wil dragen. 

 

Dat hij niet op aardse macht zint, maar koning wil zijn  

in de harten van de mensen.  

 

Maar dat doet hij niet.  

Hij roept niets, hij proclameert niets, hij weerspreekt niets.  

Het gebeuren schijnt zich nu gewoon  

te moeten voltrekken.  

Hij blijft een symbool.  

 

Een symbool praat niet en verzet zich niet tegen interpretatie.  



 

Het is alsof Johannes al voorziet dat zijn lezers zullen denken:  

had hij maar wat duidelijkher gezegd  

waar hij voor stond.  

 

Zodat hij daarom invoegt dat zijn leerlingen het ook niet begrepen.  

Veel later pas.  

Dan is het niet raar als de lezers met vragen zitten.  

 

 

---Johannes met bijbelverzen--- 

 

En Johannes, de evangelist, doet hij ook iets met Bijbelverzen?  

 

Ja, hij doet ook iets met Bijbelverzen.  

Hij citeert Bijbelverzen uit het boek Sacharia,  

maar hij verandert die verzen.  

 

Dat zwijgen van Jezus temidden van al die roepende mensen,  

dat maakt hem angstig.  

Dat belooft niets goeds.  

 

En daarom verandert hij de oproep tot vreugde  

in een bemoediging, dat zal nodig zijn.  

 

Jezus ging op de ezel zitten, zoals geschreven staat:  

- en dan had Johannes moeten schrijven:  

"Verheug u, jubel, juich, dochter Sion",  

maar dat lijkt hem veel te hoog gegrepen.  

 

Hij verandert dat in "Wees niet bang, dochter Sion".  

Wees niet bang.  

Zo lijkt het hem beter te passen bij wat komen gaat.  

Hij weet natuurlijk hoe het afgelopen is,  

hij schrijft decennia nadien.  

 

---wij met bijbelverzen--- 

 

Dus: de menigte doet het met Bijbelverzen,  

Jezus doet het met Bijbelverzen,  

Johannes doet het met Bijbelverzen.  

 

Ja, en wij? Doen wij ook iets met Bijbelverzen?  

 

Wat voor gedachten en gevoelens haalt dit tafereel  

in ons naar boven? 

 



Wij zijn in de kerk, we voelen ons betrokken  

bij de gang van zaken, we zingen lofliederen  

- en we zien ook in het gezicht van de mensenzoon  

die niets zegt en laat gebeuren.  

 

We zingen lofliederen en we zijn tegelijk ook angstig.  

Vanwege al het leed en de pijn van mensen  

die zich hier aankondigt maar die we ook  

om ons heen hebben elke dag.  

 

We voelen iets van die wilde mengeling van gebeurtenissen  

waar van alles geroepen wordt  

en waarin ook een  

onheilspellende angst aanwezig is.  

 

Ja, en we weten natuurlijk al wat er gebeurt.  

Het roepen zal tot stilstand komen.  

Het enhousiasme zal stilvallen.  

 

Een vreselijk schouwspel zal zich rond Jezus voltrekken.  

Adembenemend.  

 

Jezus was niet de vredebrenger die al het leed  

uit de wereld weg gaat nemen, zo weten we.  

 

In de komende week denken we aan de pijn  

van de mensenzoon en aan al het leed  

waar de wereld zo vol van is.  

 

Gebeurtenissen die ons lijken te willen vertellen  

dat het lot van de wereld  

aan een zijden draadje hangt. 

 

En toch kunnen we uit de Bijbelverzen die we nu lezen  

hoop putten.  

Dat het hoe dan ook tot een goed einde zal leiden.  

 

En dat we in al de onzekerheid,  

onvoorspelbaarheid en  

onontkoombaarheid die we voelen  

ons toch laten raken door het vertrouwen van Jezus.  

 

Dat wij hem koning laten zijn.  

 

Want hij hoeft niet koning gemáákt worden,  

hij hoeft alleen als koning geaccepteerd worden.  

 



En dat is veel moeilijker...  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 560   Hij ging de weg zo eenzaam... 
 
 


