
Zondag 5 april 2020 
Tekst:  Matteüs 21: 1 – 11, Jesaja 52: 7 – 10, 13 - 15 

Thema: De koning komt, maar onder welk teken? 
 
[ DIA ]  Eerst klinkt het aarzelend, maar even later vallen anderen bij, het stijgt op langs de 
muren, het valt naar beneden, het vult de straat, en op de balkons de lachende gezichten, 
applaus voor de zorgverleners. Het raakt, het ontroert, het troost. Het applaus en op de 
achtergrond het volle geluid van kerkklokken. De beelden raken diep. Kijk daar gaan ze, de 
helden van de zorg, je ziet het aan de gezichten hoe dit bemoedigt. De mannen kijken nog 
heel serieus, maar de jonge vrouwen lachen. Dit moment onderstreept al die inzet, al die 
extra inspanning, de vele uren doorgaan, het thuis alles regelen en toch maar weer gaan. En 
ondertussen dat applaus. Het is een antwoord op het verschrikkelijke. Het is een manier om 
te zeggen dat we pogen om over de onmacht heen te stappen. Een manier om de vage angst 
om te zetten in actie, om niet niets te doen, dat helpt en steunt. En dat troost. En te midden 
van het applaus die ene man, rijdend op een ezel. En wij roepen ‘Hosanna!’  
 

[ DIA ]  ‘De leerlingen brachten de ezelin en het veulen mee,  
legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 
Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,  
anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 
De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen riepen 
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!’  

Waarom roepen zij? Is deze gebeurtenis voor die mensen een antwoord op het 
verschrikkelijke? Een manier om de angst om te zetten in actie? Zou dit troost brengen? 
Maar wat is dat eigenlijk, troost? Ergens heb ik altijd gedacht dat de intocht in Jeruzalem te 
maken had met vreugde, met leuk, met ‘het gaat gebeuren’. Maar opeens weet ik dat niet zo 
goed meer. Hij rijdt op een ezel, zoals de oude profeten hadden voorzegd, zo zou de redder 
binnen rijden. En terwijl ik ‘Hosanna’ roep, troost het geluid uit al die andere kelen mij. 
Troost is een merkwaardig ding, het bestaat uit nabijheid én verdriet. Geef een jongen een 
schouderklopje, zeg tegen een meisje dat ze een kranig kind is, laat de man een borrel 
drinken en daar verschijnt het verdriet. De nabijheid van de trooster, roept het verdriet op. 
En dan niet de kleine verdrietjes, niet het incidentele verdriet, maar iets fundamentelers. 
Troost roept in de ziel het oer-verdriet wakker. De palmtak die zwaait, het hosanna dat 
klinkt, zij vormen de buitenste schil, maar daarbinnen zit het oer-verdriet. Laten we daar 
eens bij stilstaan, zowel bij het hosanna als bij het oer-verdriet. Want met dat Jezus de stad 
Jeruzalem binnenrijdt, zijn beide aan de orde. 
 
[ DIA ]  Eerst maar het ‘Hosanna voor de zoon van David!’ Juist die naam, zoon van David, 
maakt het heel spannend. Waarom gebruiken ze juist die naam, David? Waarom niet 
Abraham, of Mozes? Weet je nog wie David was, die herdersjongen, sprankelend en 
lichtvoetig stapte hij het wereldtoneel op? Er waren afschuwelijke dingen aan de gang, een 
reus bedreigde het volk, de officiele leider stond machteloos, het leger stond met de rug 
tegen de muur. En toen was daar zijn overwinning, het leek bijna een sprookje, hij kwam, hij 
zag en hij overwon. Deze overwinning leidde tot een reeks grote veranderingen, David werd 
koning, de stammen werden aaneengesmeed tot één rijk. David werd de eerste koning van, 
wat later genoemd werd, de gouden eeuw van Israel. Die naam David staat dus voor de 
politieke droom van het gouden tijdperk. Dat tijdperk  stond voor de verlossing van de 



heidense overheersing. Maar het stond vooral voor het feit  dat de God van Israel de goden 
achter die heidense heersers ook daadwerkelijk de baas was. Oftewel: de naam van David 
roept de mensen wakker, zelfs jaren later, en maakt ze tot burgers van het volk Gods. Nee, je 
bent niet langer overgeleverd aan de heidense goden en hun heersers. Nee, je bent geen 
speelbal meer van de krachten en machten van deze wereld. Hoewel de machten sterk zijn, 
roept de knecht Gods, de zoon van David, de duisternis tot de orde. 
 
[ DIA ]  Maar waar denk ik aan als ik roep ‘Hosanna, zoon van David’? Om zo te zeggen: Onze 
worsteling in Nederland is niet allereerst politiek gericht. Nee, onze worsteling is anders, 
onze worsteling schuilt in wat ik noemde dat oer-verdriet. Wat dat oer-verdriet is?  
Ik moet denken aan wat Henri Nouwen schreef: 

‘De grote roeping is om voortdurend verbanden te leggen tussen  
het mensenverhaal en Gods verhaal. 
Dat onze pijnlijke wonden uit hun isolement bevrijd worden  
en wij ze gaan zien als onderdeel van Gods lijden.’ 

Dat is een mond vol, maar volgens mij zegt Nouwen iets wat op dit moment van groot 
gewicht is. Nouwen heeft het over het bevrijden van onze pijnlijke wonden uit hun 
isolement. Als Nouwen naar mensen kijkt, dan ziet hij flinke mensen, drukke mensen, mooie 
mensen, maar ook en vooral mensen met wonden, verwonde mensen. Wonden door het 
leven geslagen, door wat je aangedaan is of wat je aangedaan wordt. En het pijnlijke van 
onze wonden is, dat ze zo ongenaakbaar een tekort aangeven. Een tekort dat ontstaat door 
de wijze waarop wij met onze wonden omgaan. Ergens heeft zich bij ons postgevat dat we 
gezond, flink en groot moeten zijn, dat we onszelf moeten kunnen redden. En als we niet 
flink zijn, niet zelfredzaam zijn, omdat we verwond zijn, dan trekken we ons terug in 
isolement. En daar raken we aan zoiets als ons oer-verdriet. Oer-verdriet gaat over de 
realiteit dat we op een heel diep niveau niet in open communicatie leven, vaak niet met 
anderen, niet met onszelf, en niet met de Here God. En dat is een diep verdriet. 
 
[ DIA ]  Dit is wat Nouwen zei: ‘De grote roeping is om verbanden te leggen  tussen het 
mensenverhaal en Gods verhaal.’ De verbinding, daar gaat het over. En in dit geval begint de 
verbinding niet met ons, maar de verbinding begint met de Heer zelf, Hij kwam naar ons toe, 
Hij rijdt binnen. God komt, God blijft niet op afstand, Hij komt, en ik wordt opgeroepen om 
mij te geven. En Nouwen zei nog iets: ‘Dat onze pijnlijke wonden uit hun isolement bevrijd 
worden  en wij ze gaan zien als onderdeel van Gods lijden.’ En dan bedoel ik vooral dat 
laatste: ‘dat onze wonden onderdeel worden van Gods lijden.’ Blijkbaar doen onze wonden 
er toe. Ze worden niet weggewimpeld, niet aan de kant geschoven, nee, ze worden 
verbonden met Gods lijden. Deze tijd is beschadigend, niet dat we zielig zijn, maar de tijd 
verwondt ons mensen wel. Maar dan die beweging: ‘wonden als onderdeel zien van Gods 
lijden’. Wonden die opengelegd worden, die onderdeel van Gods lijden worden, dat is een 
bijzondere verbinding. Dat vraagt dat we ons realiseren dat de grote zoon van David, Jezus, 
terwijl Hij binnenrijdt, met ons lijden te maken heeft én dat Hij zich daarmee verbindt. 
 
[ DIA ]  Terwijl Jezus Jeruzalem binnenrijdt, gaat het ook over mijn en ons lijden. Hoewel ik 
het nog amper begrijp, raakt het diep. Maar wat betekent dat, dat Jezus mijn lijden verbindt 
met Gods lijden? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt die verbinding gelegd? Laat ik dat 
proberen uit te leggen aan de hand van een verhaal van Elie Wiesel, het verhaal van Gregor. 
Als overlevende van de holocaust, bevindt Gregor zich in Parijs, op zoek naar een nieuwe 



toekomst na de ontzettende beproevingen. Daar bezoekt hij de rabbi op verzoek van een 
vriend. Eigenlijk heeft hij er geen zin in, maar vooruit. Als de rabbi vraagt wat Gregor van 
hem verwacht is het antwoord:  ‘Wilt u maken dat ik weer huilen kan.’ Dat is zijn vraag ‘dat 
ik weer huilen kan’. Nu noem ik het verhaal van Gregor niet, om te zeggen dat alleen het 
allergrootste verdriet er toe doet, alsof verdriet alleen telt als je heftige dingen hebt 
meemaakt. Elk verdriet hoe dan ook telt. Ik noem het verhaal van Gregor omdat de rabbi in 
dat gesprek iets bijzonders zegt. De rabbi zegt in antwoord op Gregor:  ‘Dat is niet genoeg, ik 
zal je leren zingen. Huilen alleen heeft geen zin, je moet zingen.’ Hoor je de woorden 
waarover het gaat? Dit gaat over huilen en zingen, die woorden staan centraal in dat 
gesprek. En precies die twee woorden, huilen en zingen, daar gaat het ook over bij de 
intocht in Jeruzalem, huilen en zingen, hosanna en oerverdriet. En precies die twee woorden 
nemen ons mee naar de realiteit dat onze wonden onderdeel worden van Gods lijden. 
Huilen en zingen wijzen naar het geheim van Pasen. Het verdriet van de Goede Vrijdag, de 
tranen die loskomen toen Jezus zelf niet op afstand bleef van ons lijden, maar dieper dan 
diep ons lijden op zich nam. En het zingen van de Paasmorgen, de dag dat de zwarte 
schaduw van de dood moest wijken voor het leven van de Opgestane Heer, waardoor het 
loflied ten volle gezongen kon worden: hosanna in de hoge, Halleluja. En dat is troost, mijn 
verdriet ingebed in het geheim van de Opgestane. En dan wordt een mens stil, omdat hij in 
vertrouwen kan zingen: 

God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 

God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen. 


