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Gemeente van Christus 
Palmpasen is de zondag van Christus’ koningschap. De koning rijdt zijn stad binnen. De Messias doet 
intocht in zijn rijk je staat erbij te zwaaien met een veel te kleine takje. ‘Hosanna in de hoge!’ Maar 
de man die hier op een nog onbereden lastdier de heilige stad indribbelt …. wordt niet begrepen.  
Het is alsof hij steeds kleiner wordt, kleiner en stiller. Een eenzame messias op zijn ezel. ‘Hosanna’ en 
‘Kruisigt hem’. Daar blijkt weinig tussen te zitten. Hoe luider ze juichen des te dieper zullen ze hem 
haten. Als ze in de gaten krijgen hoe machteloos hij is, zwakker nog dan wij. Hij spiegelt, zwijgend op 
zijn ezel, zelf zonder zonden, de zonden der wereld. Palmpasen is de ingang van de Stille week.Een 
koning op een ezel. De ezel is nodig:  op weg naar Pasen heeft de Heer hem nodig. De ezel van de 
intocht is het lastdier opweg naar de kruisiging. 
Als je het verhaal leest, dan denk je, het kan toch niet allebei waar zijn: een warm onthaal en dan de 
verwerping. Het kan niet tegelijkertijd, hosanna en kruisigt hem! Wat bij ons blijft hangen is vooral de 
passie de lijdensweg, de weerzin tegen hem, de botheid, de verwerping. Hij wordt de stad 
uitgejaagd, naar de schedelplaats gebracht. De passionen komen ons dichtbij en ze zijn ons – hoe gek 
dat ook klinkt – dierbaar. Naarden is 5 keer uitverkocht. Maar in de liturgie van Palm-Passie zondag 
worden allebei de reacties bewaard. Niet alleen de kruisiging, niet alleen de Matteus Passion …. maar 
ook zijn koninklijke intrede. Niet alleen dat jij je tegen hem keert, maar ook dat je zijn koningschap 
hebt begroet. Dat is niet niks. Eenmaal zijn de schellen je van de ogen gevallen en heb je gezien en 
gehoopt …een verlangen ….dat deze schamele man op zijn ezel je voorgaat op Gods weg. En 
natuurlijk daar is van alles tussen gekomen de strijd om de macht, het verlangen naar meer allure 
het willen bewonderen, onze hang naar een echte leider onze oren naar de stem des volks onze 
eigen belangen …. het is er allemaal en toch met Palmpasen vieren we je hebt eenmaal gezien en 
gehoopt en erbij staan juichen. De intocht in Gods rijk van vrede en gerechtigheid. Alle dingen nieuw! 
Hosanna! De liturgie wil dat vasthouden. Van mijn oude hoogleraar dogmatiek, wijlen Professor 
Hasselaar is de onvergetelijke zin: Zijn rijden op een ezel is de entrée joyeuse van de triomfator  
in de overmacht van zijn zachtmoedigheid. Uw koning komt tot u in toegankelijkheid. Hij is 
bereikbaar voor kleine mensen. Hij is lotsgemeen met mensen geworden. 
Ik moet denken aan klein gesprekje aan een ziekbed waarvan we weten dat het sterfbed zal zijn. 
Over hoe het lot je kan treffen. Bizar. Ja, bizar, zo stamelde ik. Ik zocht naar woorden als een gebed. 
Gij die ons bizarre lot draagt. Lotsgemeen met mensen. Voor deze koning juichen wij met een klein 
palmtakje in de hand. Romeinse soldaten binden Jezus aan het kruis. Hun zoveelste executie, bevel is 
bevel. Zo komen de beelden en verhalen over de vuile oorlog hard bij ons binnen. Genocide, 
oorlogsmisdaden. De wanhoop en de ontreddering. En het onbewogen, ijskoude gezicht van de 
macht. De man die elke nacht weer rustig gaat slapen bij het bericht dat er aan het front weer 
honderden jongens van amper achttien jaar zijn omgekomen in de oorlog waar zij amper iets van 
snappen. En zo gaat het zo vaak. Wij hebben het niet geweten. Als ik het geweten had. Een echo van 
zovele andere keren waarbij mensen niet verantwoordelijk willen zijn. Niet antwoordelijk willen 
leven. Niet aansprakelijk … niet je aangesproken weten. Maar ook ongeweten … misschien wel juist 
ongeweten …. Kunnen mensen bijdragen aan onrecht, aan verstoorde verhoudingen, aan vernielen 
van levensmogelijkheden. In thora – de boeken van Mozes – wordt daar nadrukkelijk op gewezen. 
Ook ongewild, onbewust, ongeweten …heb je een verantwoordelijkheid. Wij leven van de aanspraak. 
Wij zijn aansprakelijk. Die verstoorde verhoudingen moeten geheeld worden, er moet iets gebeuren, 
de lucht moet geklaard worden. De last van je schouders genomen. Zo bidt Jezus zijn beulen toe. 
‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen’. Het zijn psalmwoorden. Een gebed van 
Jezus gehangen aan een kruis. Van deze lijdende knecht. Er is voor ons gebeden ook in onze onwil, 
onze onmacht, ons niet weten, ons niet willen …Er is voor ons gebeden In een bizarre werkelijkheid 
op de rand van de dood. Zo staan wij met ons palmtakje in de hand Heden hosanna … morgen 
kruisigt hem! Het is er allebei. Dat wij hem niet alleen begroeten als Gods komst in ons leven,  maar 
ook aan hem vasthouden in onze teleurstellingen, onze ontgoocheling en als wij onszelf zo 
tegenvallen. Dat je bij Hem blijft. Gezegend hij die komt. En dat je wat jou te doen staat voldraagt en 



volbrengt in de naam van de Heer. 
Van Miskotte is het woord. God geeft geen demonstratie, zijn almacht is niet een oneindige 
machtsmogelijkheid, nee …God wordt gekend aan de macht des kruises. Gods macht … is het 
overwicht van de liefde. Liefde sterk als de dood. Maar hoe doe je dat dan? Niet – denk ik - door 
eindeloos optimistisch te zijn, of grenzeloos naïef …... Een koning op een ezel  komt onze bezette 
levens binnen.  En als het goed is, gebeurt er wat met ons. Jasjes gaan uit en maskers vallen af.  
Die kwetsbare koning brengt ons aan het licht als kwetsbare mensjes. Maar zet ons ook op onze 
benen om te laten zien dat het anders kan.  Wijzelf en deze wereld. Heel mijn wezen wordt gedragen 
door uw liefde. Blijf mij terugroepen, Ik weet dat U met mij meegaat. Lotsgemeen. Help mij … om 
met U mee te gaan. Amen 
 


