Toen ze Jeruzalem naderden
en in de buurt waren van Betfage en Betanië
bij de Olijfberg,
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit.
Hij zei tegen hen:
‘Ga naar het dorp dat daar ligt.
Zodra jullie er binnenkomen,
zul je daar een ezelsveulen
vastgebonden zien staan,
dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier.
En als iemand jullie vraagt
waarom jullie dat doen, zeg dan:
“De Heer heeft het nodig,
hij zal het meteen weer terugsturen.”’
Ze gingen op weg
en vonden een veulen dat buiten op straat
bij een deur was vastgebonden
en ze maakten het los.
Er stonden een paar mensen die vroegen:
‘Waarom maken jullie dat veulen los?’
Ze zeiden
wat Jezus hun had opgedragen te zeggen
en de mensen lieten hen begaan.
Ze brachten het veulen naar Jezus
en legden hun mantels op het dier
en hij ging erop zitten.
Velen spreidden hun mantels uit op de weg,
anderen spreidden takken met bladeren uit,
die ze in het veld afhakten.
Allen die voor hem uit liepen
of achter hem aan kwamen,
riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt
in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk
van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
Marcus 11, 1-10

Hij was op weg naar Jeruzalem om Pesach
te vieren, het feest van de bevrijding uit de
onderdrukking in Egypte. De evangelist
maakt meteen duidelijk hoe het hele
gebeuren kadert in het plan van Jezus: Hij
zelf stuurt twee leerlingen uit om een
ezelsveulen te halen.
Een veulen, dat kan toch nog niet bereden
worden …? Het is het beeld dat telt: een
veulen spreekt van nieuw leven. Met Jezus
breekt er een nieuwe tijd aan. Hij wordt
voorgesteld als een ‘nieuwe’, atypische
koning. Hij komt dus niet krijgshaftig op een
paard aangereden, maar zachtmoedig
op een ezelin en op een veulen, het jong
van een lastdier. Een beeld van de profeet
Zacharia (9, 9-10).
De Heer heeft het nodig. Dat ezelsveulen is
nodig om goed te laten zien wie Jezus is,
wie Hij wil zijn voor de mensen.
Jezus wordt erkend als degene die komt in
de naam van de Heer. Met mantels en
groene takken wordt Hem eer gebracht.
Het ‘hosanna’ is geen triomflied, eerder
een noodkreet: ‘hosanna’ betekent
immers ‘breng toch hulp’.
Zo komt Jezus Jeruzalem binnen. Het is niet
zozeer een triomfantelijke intrede. Het is
wel een warm en hartelijk welkom bij
mensen die hulp nodig hebben. Dat zijn de
mensen die lijden onder macht en
onrecht. Voor hen brengt Jezus ‘het
komende koninkrijk van onze vader David’.
Jezus is koning, de Messias die hulp brengt
voor de mensen.
We weten hoe het verder gaat. Voor de
leiders is Jezus niet welkom in Jeruzalem. Ze
zien Hem als een bedreiging voor hun

eigen macht en hun eigen opvattingen
over God en geloven. Ze zullen Hem aan
het kruis praten en Hem doen sterven.
Wie is die Jezus toch? De Messias die door
God gezonden is om dicht bij de mensen
te zijn? Hij kiest niet voor macht of triomf,
maar voor een dienst aan het leven van
mensen, die zijn hulp nodig hebben. Het is
goed dat te beseffen. Dan komt de vraag:
hoe onthalen wij Hem in ons leven? Als
diegene die ons helpt om in zijn spoor te
leven, dicht bij mensen, in dienst van
mensen?
In Hem geloven houdt een risico in. Wie
zich – naar zijn voorbeeld – in dienst stelt
van mensen, komt vroeg of laat in conflict
met ‘leiders’ die enkel geloven in eigen
macht en overtuiging. Dat kan zuur
opbreken.
We kennen het vervolg. Jezus gaat een
weg ten leven, ondanks lijden en dood.
God zal Hem uit de dood doen opstaan.
Dat is de hulp die Hij brengt: dat niet
triomfalisme of macht, maar oprechte
dienstbaarheid tot echt leven leidt. We
kennen dat vervolg. Nu nog meegaan op
die weg.
Hosanna, help ons toch!

Hosanna,
Gij komt in de naam van de Heer,
Gij profeet uit Nazaret in Galilea,
Hosanna, breng ons uw hulp.
Wees welkom,
in ons leven,
in onze wereld,
en neem ons mee
op uw weg van dienstbaarheid.
Voed ons vertrouwen
dat uw Leven
ook ons leven zal zijn,
als uw weg
ook de onze wordt.
Ga met ons door deze dagen
van de Goede Week,
in de herinnering aan U
en in het geloof aan God
die leven geeft aan elke mens.

In het Licht
van Gods Woord

Ga mee met ons
op weg naar Pasen,
opdat wij de vreugde mogen smaken
van het Leven
dat lijden en dood te boven gaat.

Palmzondag

Amen.
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