
MARCUS 11: 11  OP WEG MET JEZUS...VAN HOSANNA NAAR DE 
STILTE PALMPASEN 2021, 28 maart 2021, 1051/1446 

 

Lieve mensen,  (filmpje vooraf) 
 

1 Hoe zou Jezus vandaag onze stad Zwolle bezoeken op Palmzondag? 
Opnieuw op een ezel? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Wij leven toch in 

een totaal andere wereld. Ezels zien we hooguit in de wei staan. Maar 
zodra er iemand op gaat zitten, wordt hij vreemd aangekeken, zo niet 

ervan afgehaald. Is dat niet zielig? Met onze moderne westerse ogen 
kijken we vreemd aan tegen ezels als rijdier of lastdier. Wij hebben zo 

onze eigentijdse vervoermiddelen. Met motor of accu. 
Het is anno 2021 lastig om Jezus op een ezel in Zwolle of bij onszelf te 

laten arriveren. Bij een ezel hebben we ook nog eens aparte associaties. 
Dit arme beest heeft inmiddels een negatieve klank gekregen: zo dom als 

een ezel. Het is een scheldwoord geworden. 
 

2 Het kost ons als Bijbellezers van nu dan ook altijd weer moeite om 

de symboliek en diepere betekenis ervan in te zien. Voor de volgelingen 
van Jezus 2000 jaar terug was dat heel anders. Ezels kwam je overal 

tegen. Iedereen reed erop. En toen Jezus op een ezelsveulen ging rijden, 
snapten ze meteen de link met de droom van de kleine profeet Zacharia: 

‘Zie, de nieuwe vredekoning, die rijdt op een ezel, rechtvaardig en 
zachtmoedig.’ Het gaat hier dus om de weg van Jezus, als sjofele koning. 

Zijn weg is niet die van een krachtpatser of hoogmoedige dictator hoog te 
paard; neen, Jezus’ weg is een weg van eenvoud, deemoed en compassie 

met de zwakkeren. 
 

3 Hoe zou Jezus nu dan aankomen in onze woonplaats? Zouden we 
hem herkennen? Misschien zou Jezus gewoon een lage fiets pakken. Maar 

ik ben toch bang dat ik hem niet zou herkennen. Laat staan dan ik voor 
hem zou staan juichen en zingen in een mensenmassa. Dat laatste zou 

trouwens in onze coronatijd met zijn lockdown en avondklok ook meteen 

in de kiem worden gesmoord. Hoe zou ik Jezus dán kunnen zien en 
ontmoeten? 

 
4 Met enige jaloezie kijk ik naar het Palmpaasfeest waarover de 

evangelist Marcus schrijft. Jezus wil het joodse Pesachfeest gaan vieren. 
Hij is één van de vele pelgrims. Hij bevindt zich nu op weg naar Jeruzalem 

op het laatste tussenstation: tussen de dorpen Betfage en Betanië bij de 
Olijfberg. Deze pelgrimsplek ligt zo’n 3 kilometer verwijderd van de 

tempel. Dat is, zeg maar, ongeveer de afstand van onze rode Hanzeboog 
over de IJssel naar de Grote Kerk in hartje Zwolle. Nog even uitrusten, 

nog even tijd nemen voor een warm bad, voordat de laatste etappe 
begint.  

Het heeft iets van een merkwaardige generale repetitie. Jezus klimt op de 
ezel. Ineens barst iedereen in jubelzang uit voor deze Messiaanse 

vredekoning. Ze leggen hun mantels neer, zwaaien met palmtakken en 



zingen een couplet uit de pelgrimspsalm 118: Hosanna! Hosanna, dat 
betekent overigens letterlijk: ‘God help ons toch.’ Een schreeuw om hulp. 

 

5 Terug naar Zwolle hier en nu in coronatijd. Wat kan dit verhaal voor 
ons betekenen? Het lijkt zo lang geleden, en zo ver weg. Wij zouden Jezus 

niet herkennen. Laat staan voor hem juichen. Wat dan?  
Ineens viel mijn oog op de slotzin van ons verhaal. Het is zo’n 

merkwaardige ontknoping. We lezen: Jezus trok de tempel in. Daar nam 
hij alles in ogenschouw en daarna ging terug naar Betanië. 

Alle feestgangers zijn weg, alle hosanna’s zijn verstomd, het is stil op 
straat en stil op die heilige plek. En Jezus kijkt, en hij kijkt met volle 

aandacht. Wat zou er nu door hem heen gaan? 
 

6 Misschien zit de clou van Palmpasen hem juist wel in die 
aandachtige ogen, zo realiseerde ik me ineens. Eigenlijk zie en lees ik dat 

nu pas voor het eerst. In Jezus’ stille meditatie en contemplatie zit 
wellicht wel de ontknoping. Jezus zoekt in alles het contact met God. Hij 

kijkt verder en dieper. Hij weet dat Hij de weg naar Jeruzalem nogmaals 

zal moeten afleggen. Dan als via dolorosa, een weg van pijn en smart, 
met de dood voor ogen. 

 
Wat betekent Palmpasen nu in onze enerverende pandemie? Laten we het 

zingen en juichen nog even parkeren...laten we nog even diep ademhalen 
en net als Jezus alles stil en aandachtig in ogenschouw nemen. 

 
Komt Hij niet elke dag langs? 

Leeft zijn Geest niet voortdurend in ons hart? 
Zijn geest van de nederigheid en lankmoedigheid, 

de geest van de eenvoud in werken van barmhartigheid. 
Daar kan ik zijn stille stem horen 

Daar kan ik hem ontmoeten in de ogen van mijn naasten.  
De stille stem (Zie bloemschikking) 

 

Ik heb honger. Geef jij mij te eten? 
Ik heb dorst. Geef jij mij te drinken? 

Ik ben naakt. Geef jij mij kleren? 
Ik ben gevangen. Kom je mij opzoeken? 

Ik ben ziek. Wil je voor mij zorgen? 
Alles wat je aan de minste doet, dat doe je aan Christus. 

 

Of zoals Mineke met haar verhaal eindigde: Hij heeft aan mij zijn leven 
en liefde doorgegeven tot grond van mijn bestaan. 
 

Hosanna, gezegend ben je als je komt in de naam van die Heer... 
Een goede Stille Week gewenst. Amen 
 


