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Vlak voordat een ingrijpende gebeurtenis plaats vindt, een belangrijke beslissing 
genomen wordt, is nog even alles mogelijk, is de toekomst nog steeds open.  
 
Afgelopen dinsdagavond wisten we nog niet hoe de gemeenteraadsverkiezingen 
zouden aflopen, ondanks voorspellingen en prognoses. Wie toen nog meebestuurde 
wist niet of hij of zij dat morgen zou mogen blijven doen. Je weet nooit van te voren 
precies welke kant het op gaat en wat de mensen willen. 
 
We bevinden ons op een dergelijk moment in het verhaal van Jezus’leven. 
Palmpasen is een hele wonderlijke zondag. Alles is nog open. Er wordt echter iets in 
gang gezet waarvan wij weten hoe het afloopt. De mensen in het verhaal weten het 
nog niet. De intocht in Jeruzalem is zelfs een vrolijke gebeurtenis, met gejuich en 
gezang. Toch is die intocht het begin van het lijdensverhaal. Op palmzondag werd 
daarom vanouds de passie gezongen. Want we weten: nu gaat het gebeuren.  
 
Bewust gaat Jezus op Jeruzalem af, het hol van de leeuw. In ons verhaal is hij eerst 
alleen nog in het dorp Bethanië, vlakbij. Hij kan nog terug. En ik weet niet of het u is 
opgevallen, dat doet hij aanvankelijk ook. Hij gaat de stad weer uit, nadat hij alles in 
ogenschouw genomen heeft in de tempel. Hij heeft er even heel goed rondgekeken 
en keert dan weer terug naar Bethanië. Alsof hij even een klein aanloopje heeft 
genomen heeft en dan weer terugwijkt. U moet er maar eens op letten, in het 
evangelie van Marcus komt Jezus een paar keer opnieuw in Jeruzalem aan. De 
volgende keer dat hij de stad binnentrekt zal hij weer de tempel binnengaan en daar 
niet alleen maar rondkijken maar de tafels van de geldwisselaars omver gooien die 
hij die eerste keer waarschijnlijk al had opgemerkt. Steeds meer zal hij de 
confrontatie zoeken.  
 
En dan gaat het een kant op waar niemand op gerekend had. De leerlingen zeker 
niet. Zij zien Jezus’ weg als een opgaande weg. Hij krijgt steeds meer aanhang, 
steeds meer mensen raken overtuigd door zijn wonderen. Ze moeten ook een zekere 
trots gevoeld hebben. Het is mooi als je in een vroegtijdig stadium al gekozen hebt 
voor iemand die langzamerhand steeds bekender wordt, als je je hebt aangesloten 
bij een beweging die aan kracht wint, die toekomst heeft. Het succes daarvan straalt 
dan een beetje op jouzelf af. Het geeft een goed gevoel als de politieke partij van 
jouw voorkeur het goed doet. En het is fijn als jouw kerk groeit, dan zit jij  dus goed. 
Jezus verwerft gaandeweg steeds meer aanhang. Zo belangrijk is hij dat de 
hogepriesters en schriftgeleerden met hem in hun maag zitten. Niemand kan meer 
om hem heen.  
 
Die stralende opgaande weg zal in de komende week plotseling de diepte in zwenken 
op een manier die allen verbijsteren zal. Niemand van de volgelingen van Jezus heeft 
dit zien aankomen. Behalve, zo zal blijken, twee van hen, mensen die we een paar 
hoofdstukken verderop zullen tegenkomen in het evangelie van Marcus. Maria, de 
vrouw die Jezus zalft met het oog op zijn begrafenis, heeft heel goed begrepen 
welke kant het op zal gaan. En ook Judas, de leerling die hem verraadt heeft dat 
begrepen. 



 
Misschien is Judas wel de leerling die het beste voorvoeld heeft welke kant het op zal 
gaan, voor welke kant Jezus kiest. En hij ergert zich aan deze neergaande weg en 
protesteert ertegen met alles wat in hem is. Hij protesteert tegen het prijsgeven van 
alle macht en succes die Jezus heeft opgebouwd en die hij beschouwt als ook zijn 
eigen macht en succes. Judas voelt zich verraden door Jezus en daarom verraadt hij 
hem. Een mechanisme dat je overal ziet waar mensen elkaar iets aandoen, altijd 
doen ze dit uit de overtuiging dat eerst hen iets is aangedaan. 
 
Tegenover Judas staat Maria. Waar Judas een kwade daad aan Jezus zal verrichten, 
verricht zij een goede daad. Waar Judas zich tegen Jezus keert op het moment dat 
hij begrijpt welke kant zijn weg op zal gaan, heeft Maria Jezus juist lief juist op het 
moment dat zij begrijpt welke kant zijn weg op zal gaan. Ze heeft hem niet lief om 
de buitenkant van macht en succes, de kant waarop de mensen die hem hier 
toeroepen zijn gericht. Zij heeft hem niet alleen lief in zijn glorie, zij heeft hem lief in 
zijn leed. 
 
Dat is de diepste liefde die er is. Alle berekening houdt op als deze liefde in het spel 
is. Als het slecht gaat met iemand die je zielslief hebt, -je partner, één van je ouders, 
je kind, een echte vriend, als je iemand met wie je werkelijk verbonden bent ziet 
lijden, wordt er een reservoir aan liefde geopend waarvan je zelf vaak niet wist dat je 
het had. Alles zou je wel willen doen om de pijn weg te nemen van die ander. En je 
kunt vaak zo weinig doen. Je kunt alleen maar bij die ander zijn. Maria kan Jezus de 
komende pijn niet besparen, ze kan hem wel haar liefde betuigen. Ze zal die liefde 
over hem uitgieten in één groot gebaar, een zalving, een zegening. Soms is er zo’n 
moment in je leven, het kan klein zijn en het kan groot zijn, dat alle berekening 
wegvalt, dat je alles geeft wat je hebt, dat je doet wat het moment van je vraagt, en 
wat je hart je ingeeft, al kan het voor een ander nog zo overdreven lijken. 
 
In die liefde raakt Maria aan het geheim van Jezus’ weg en daarom maakt zij ook 
altijd deel uit van het verhaal van de passie.  Jezus is in de wereld gekomen niet om 
een rijk te stichten, een partij op te richten, naam te maken. Waar hij voor gekomen 
is is enkel en alleen om te getuigen van deze schenkende liefde en daarvoor zal hij 
zichzelf nu geven in één groot gebaar.   
 
Passie ie een woord dat lijden betekent, maar ook hartstocht. De weg van die man 
die daar op een ezel rijdt en die wordt toegejuichd, die de mensen hartstochtelijk 
hoort roepen: Hosanna, red ons, die al die verwachtingen op zich voelt gericht, zal 
een weg zijn door de diepte heen. Hij weet dat. Die roepende mensen weten het niet 
hoe de weg eruit zal zien. Dat dit de weg is van een hartstochtelijke liefde die het 
lijden niet uit de weggaat en die zich niet afkeert van mensen in hun verwarringen, 
hun zoeken, hun fouten, hun lijden, maar juist daarin mensen vasthoudt. En daarom 
keert Jezus zich niet af van deze roepende menigte maar staat hij het toe dat ze hem 
huldigen als een koning. Voetje voor voetje trekt hij de stad in over de loper van hun 
verlangens en gaat zijn eigen weg, die wonderlijke weg die wij deze week gedenken, 
die koninklijke weg, de weg die vandaag begint en waarop we uitgenodigd worden 
om hem te volgen. 
  


