
Enkele gedachten ter overweging - Palmzondag 5 april 2020 
 
Jezus wordt enthousiast begroet, als hij Jeruzalem binnenrijdt. 
Hij zit op een ezel in zijn gewone kleren. 
Hij ziet er niet uit als een koning 
en toch herkennen de mensen hem wel als zodanig: 
een zachtmoedige koning. 
 
Ik vraag mij af of zij de profetie kennen die de evangelist citeert. 
Het lijkt me eerder dat zij hun gevoel volgen 
en dat zijn eindelijk hun verlangen vervuld zien: 
hier is iemand die op hen lijkt - 
iemand die er net zo sjofel en eenvoudig uitziet als zij, 
maar die de kracht heeft alles te veranderen. 
 
Hosanna! roepen ze. 
En: Gezegend, die daar komt in de naam van de Heer! 
Hosanna! 
Het is een roep om hulp die van oorsprong gericht was tot de koning of tot God.  
In de loop van de tijd is ‘Hosanna’ meer en meer een liturgische uitroep geworden: 
- als smeekgebed: Hosanna betekent dan: Help toch! te vergelijken met Kyrië 
eleison - ‘Heer, ontferm U!’ 
- en ook als uitroep van heil, net als Halleluja! wat betekent ‘Prijs de Heer!’ 
Ik denk dat beide aspecten meeklinken in het Hosanna dat de mensen bij de intocht 
van Jezus roepen:  
‘Help toch!’ én ‘U komt de lof toe’! 
 
Straks, aan het eind van deze viering laten Annika Hakkers op haar saxofoon en 
Geeske Koopman achter de vleugel ‘Halleluja’ van Leonard Cohen horen. 
Talloze artiesten hebben deze song gecoverd en bij iedereen hoor je andere 
coupletten. Cohen zelf heeft tot op het laatst ook aan zijn lied zitten sleutelen. Hij 
schijnt er ooit over gezegd te hebben: 
Er bestaan veel halleluja’s: ‘volmaakte’ en ‘beschadigde’ -  
Ze zijn aan elkaar gelijkwaardig.  
Beide kanten van het Hallelujah vertolken, net als het Hosanna, het verlangen naar 
herstel, verandering, alles goed en heel. 
Ik kan het me heel goed voorstellen dat in juist deze dagen, die door het corona-virus 
bepaald worden, dit verlangen op de voorgrond staat 
 
De lofzang mag niet verstommen, 
maar wordt nu soms overstemd door de smeekbede: Help toch, Heer! 
 
Die roep om hulp ontspringt niet aan een lichtvoetige en uitgelaten stemming. 
Eerder één van bezinning en inkeer, 
met vragen als: 
 
Wat is er aan de hand? 
Hoe komen we hier doorheen? 
Welke offers vraagt het? 
Waar loopt het op uit …?De kleur paars als overgang naar de lijdensweek 



 
Bij de bezinning over dit soort vragen past de kleur paars. 
 
Het paars van de hele veertigdagentijd en van de lijdensweek. 
 
Vandaag is de lijdensweek begonnen: 
 

- wij gedenken hoe  
het aanvankelijke enthousiasme om Jezus’ komst  
omsloeg in argwaan, boosheid en haat…  
heden ‘Hosanna, morgen kruisigt Hem!’ 
 

- in deze week gedenken wij  
- hoe Jezus zijn leven opgeofferd heeft om,  

met Gods hulp,  
net zo’n doortocht naar het nieuwe leven te bewerken  
als God voor zijn volk Israël heeft gedaan - 
door de machten van dood en ondergang heen. 
 
Op de drempel van de stille week lezen we in Matteüs over de verbijstering na de 
intocht van Jezus: 
 

o Lezing van Matteüs 21: 10-11  
 

10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.  
‘Wie is die man?’ wilde men weten.  
11Uit de menigte werd geantwoord:  
‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 
 

o en uit Exodus 11 in de versie van Nico ter Linden uit ‘Het land onder de 
regenboog’ waarin oom Ben over de Uittocht uit Egypte vertelt aan zijn nichtje 
Judith 

 
 


