
OVERDENKING 
 
Het meest eenzaam kun je je voelen, niet als je alleen bent maar als je je bevindt 
temidden van een gezelschap waar je je voelt als een vreemde. Bijvoorbeeld, als je 
op een groot feest bent waar het uitbundig toegaat, een feest met allemaal vrolijke 
mensen, - waar van jou wordt verwacht dat je meedoet en ook vrolijk bent, terwijl jij 
je van binnen helemaal niet vrolijk voelt. Het meest eenzaam ben je als je omringd 
wordt door mensen wiens gevoelens je niet kunt delen en die jouw gevoelens niet 
kennen.  
 
Bij de intocht in Jeruzalem juichen en zingen de mensen. Ze huldigen Jezus met 
palmtakken, zoals een heerser na een overwinning werd gehuldigd, op dezelfde 
manier waren ook de Makkabeeën, de joodse vrijheidsstrijders destijds 
binnengehaald. Ze vieren de overwinning terwijl de strijd nog moet nog komen.  
 
En Jezus weet dat. Misschien is die feestelijke intocht wel het allereenzaamste 
moment in Jezus' leven geweest. Misschien heeft hij zich wel nooit zo alleen gevoeld 
als toen hij omringd door die juichende massa daar op die ezel de stad binnen ging. 
In het evangelie van Johannes is het verhaal van Jezus' doodstrijd in Getsemané als 
hij alleen tot God bidt en smeekt dat deze beker aan hem voorbij mag gaan, niet te 
vinden. Dat moment van aanvechting beschrijft Johannes niet. Maar bij Johannes is 
het als Jezus met veel tamtam Jeruzalem is binnengehaald en er meer mensen dan 
ooit op hem afkomen dat hij zegt, dat staat in het volgende gedeelte: Nu slaat de 
angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader laat dit ogenblik aan mij voorbij 
gaan? Johannes beschrijft juist dit moment van triomf, van schijnbaar groot succes
als de farizeeërs zelfs tegen elkaar zeggen: 'We komen geen stap verder. Kijk maar, 
de hele wereld loopt achter hem aan'  als een moment van aanvechting en 
eenzaamheid. 
 
Wat opvalt is dat in het evangelie van Johannes Jezus in de gebeurtenissen rond de 
intocht op geen enkele wijze handelend optreedt, maar vooral lijdend voorwerp is. 
Anders dan bij Mattheus en Lukas is de intocht in Jeruzalem niet dooor Jezus zelf in 
scène gezet maar het initiatief van het volk. Kort tevoren heeft het wonder van de 
opstanding van Lazarus plaats gevonden en dit nieuws heeft zich als een lopend 
vuurtje verbreid. Als de mensen horen dat Jezus in aantocht is gaan ze de stad uit, 
hem tegemoet. Jezus en zijn leerlingen worden overrompeld door de menigte en dan 
nemen de gebeurtenissen hun eigen loop. Jezus wordt tot koning van Israël 
uitgeroepen. Hij vindt een ezeltje, staat er dan, en gaat erop zitten.  
 
Het zitten op een ezel is Jezus' enige eigen commentaar op het eerbetoon van de 
mensen. Koningen en soldaten reden op paarden, het paard was het symbool van 
het van heersers. Een ezel was het rijdier van de armen. Toen Jozef en Maria Met de 
pasgeboren Jezus wegvluchtten uit Bethlehem, was het ook een ezel die hen droeg.   
De tegenstelling tussen wie Jezus is en wat de mensen in hem zien komt nergens 
scherper uit dan in dit verhaal van de intocht in Jeruzalem. In het geroep 'Hosanna' -
wordt Jezus het symbool van het verlangen van deze mensen naar macht, zelfbe-
wustzijn, volkstrots, wraak en overwinning op alles waardoor ze zich vernederd 
voelen. Hosanna betekent: Red ons!  



Beelden kwamen bij mij boven van mensenmassa's die in blinde vervoering een 
portret van een leider omhoog houden en erachter aanlopen. Red ons! Door een 
ander tot held te maken, tot godheid te verheffen, iemand die ze hoog boven zichzelf 
kunnen plaatsen, waar ze alleen maar achteraan hoeven lopen, iemand die al hun 
tekorten en frustraties moet opheffen alleen doordat hij zo geweldig is, gaan mensen 
zichzelf sterker voelen.  
 
Iemand kan de gekste dingen zeggen en doen, zolang hij of zij maar hoog boven de 
mensen troont en hun held wil zijn, zolang hij of zij de mensen maar het gevoel 
geeft dat ze niet alleen zijn maar horen bij hem. Altijd weer zoeken mensen iemand 
die ze op een voetstuk kunnen zetten. 
 
Wee degene die het ongeluk heeft om op zo'n voetstuk terecht te komen. Die lijkt 
machtig en gevierd maar eigenlijk zit hij gevangen, in feite moet hij of zij doen wat 
anderen willen, beantwoorden aan hun beeld. Nooit meer komt zo iemand van dat 
voetstuk af, of het moet zijn om diep verguisd te worden. Dat gebeurt in het groot, 
met beroemdheden, de roddelbladen danken er hun bestaan aan, maar het gebeurt 
ook al in het klein, dat mensen moeten zijn wat anderen willen wat ze zijn: altijd 
sterk, of altijd geestig, of altijd opgewekt, en dan ook niet anders meer durven zijn, 
gevangen zitten in dat beeld van anderen.  
 
Niet alleen mensen worden tot held en godheid gebombardeerd, God treft hetzelfde 
lot. Geen wonder dat de god die op zo'n enorm voetstuk is gezet, op zo'n hoge 
troon, een god die sterk en geweldig moest zijn en moest beantwoorden aan 
menselijke wensdromen van almacht en onaaantastbaarheid, als hij eenmaal van dat 
voetstuk is gevallen vervolgens wordt verguisd en afgedankt. Zo'n god moet vroeg of 
laat wel tegenvallen. 
 
Jezus die hier als held wordt binnengehaald zal kort daarna diepe bespotting en 
wreedheid treffen. We zullen dat verbijsterende verhaal in de komende week weer 
gaan horen. Jezus weet hoe mensen zijn en daarom zegt hij op het moment dat hij 
door de hele stad wordt toegejuicht: Vader laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. 
 
Hij heeft begrepen dat het uur der waarheid nog moet komen. Maar juist dat 
verschrikkelijke uur noemt Johannes het uur van Jezus' verheerlijking, juist die 
vernedering beschrijft hij als zijn verhoging. We hoorden het een paar welken 
geleden, dat Jezus zegt dat alleen als de graankorrel in de akker valt en sterft hij 
rijke vrucht zal voortbrengen en zijn gebed eindigt hij met de woorden: 'Maar juist 
daarom ben ik gekomen: met het oog op dit uur. Vader verheerlijk Uw naam!' 
 
Hoe kan de diepste vernedering van een mens in Gods naam verheerlijking worden 
genoemd? Het lijkt alleen maar wreed en zinloos wat er met Jezus is gebeurd. Een 
man in de kracht van zijn leven, iemand die het goede op het oog had, op wie 
plotseling alle volkswoede zich richt, die het onschuldig doelwit wordt van alle angst 
en frustraties en haat die mensen met zich meedragen. Waarom moeten wij ieder 
jaar weer dat verschrikkelijke verhaal horen van Jezus' dood?  
 
 



We moeten het horen omdat het ons in een spiegel laat kijken waar we zien wat wij 
mensen al zolang wij hier op aarde rondlopen steeds weer willen zijn: groot en 
geweldig, sterk en machtig, onafhankelijk en onaantastbaar. Dat we datgene vereren 
wat we zelf graag willen zijn, dat we ons een god scheppen naar ons beeld, dat van 
een heerser op de troon, met alle gevolgen vandien. Wat we nu weer zien gebeuren 
in de oorlog in de Oekraïene, de oorlog zelf, en alle excessen komen daaruit voort.  
  
We zullen de komende week weer luisteren naar dat ongelooflijke verhaal van een 
God die anders is dan onze machtsdromen, die in deze mens zijn ware gezicht heeft 
laten zien en daarmee onze wereld en al onze beelden en ideeën op hun kop zet. Die 
ons laat zien dat wat ons zo groot en belangrijk voorkomt, wat ons vererens- en 
begerenswaardig schijnt, juist naar de ondergang voert. Alle gelijkhebberij, alle 
rivaliteit, alle drang om sterker en beter te willen zijn dan een ander, wordt 
ontmakerd door deze vorst die op een ezel rijdt. Hij laat ons zien dat juist wat in de 
ogen van de wereld voor zwak, kwetsbaar en onbruikbaar doorgaat, de zuiverheid 
van liefde, vrede, en zachtmoedigheid uiteindelijk sterker is dan al dat andere, dat dit 
de ware kracht van God is en het enige dat ons mensen redden kan. Daarom noemt 
Johannes dit het uur van de waarheid, en het uur van zijn verheerlijking, omdat 
Jezus in de weg die hij hier gaat dit zichtbaar maakt voor alle mensen. 
 
Hij maakt het zichtbaar, maar op het moment dat hij dit doet is er niemand die het 
ziet. Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt en de mensen hem toejuichen is er niemand die 
deze dubbele bodem beseft. In dit uur dat Jezus begint aan deze weg is hij alleen, al 
wordt hij omringd door al die mensen. Een eenzaamheid en pijn die bijna niet voor 
te stellen is, door hem gedragen om ons niet alleen te laten zijn in alle pijn waarmee 
de mensen zijn. 
 
 


