
Preek bij Mattheus 21 : 1 – 11 en 27 : 1 – 2. 11 - 26  (Palm- en Passiezondag) 

 

De week voor Pasen, die vandaag begint, lijkt in deze tijd van corona wel 

actueler en tastbaarder dan ooit. Want het karakter van deze Veertigdagentijd is 

universeel geworden, een collectíeve ervaring. 

 

De vastentijd geldt nu voor heel Néderland, in deze tijd van sociale onthouding, 

en van afzien van zoveel dingen en mensen die ons leven vreugde geven. 

 

De lijdenstijd krijgt voor iederéén een gezicht, met de harde cijfers van zieken 

en doden, die ons dagelijks bereiken en waarachter evenzoveel drama’s schuil 

gaan. 

 

En de Stille Week, ja, die zal stiller zijn dan ooit. Stil is de straat. Overal / 

mensen in huizen verdwenen. 

 

Het is een confrontérende tijd, voor ieder van ons. Op z’n eigen manier. 

 

Je wordt geconfronteerd met het léven, dat toch niet zo maakbaar en 

controleerbaar is als je dacht.  

 

Je wordt geconfronteerd met ánderen. In de schichtige passanten op straat. In de 

rituele dans in de supermarkt, op anderhalve meter afstand. In het samenleven 

met je gezin 24/7 in één huis. Of juist in je gemís van anderen om je heen, 

omdat je alleen woont. 

 

Én je wordt geconfronteerd met jezélf: hoe ga je hiermee om? Hoe is het met je 

veerkracht, je geduld, je aanpassingsvermogen? Je godsvertrouwen?  

 

Het is een confronterende tijd. En het is alsof de betekenis van vasten, van lijden 

en van stilte veel intenser tot ons doordringen.  

 

En misschien - dat zou het goede nieuws kunnen zijn - misschien kan dit ons 

ook iets brengen. Ondanks alles. Iets wat we anders niet zouden ontdekken. Dat 

wat in het leven echt van waarde is. 

 

Misschien brengt dit ons ook dichter bij de kern van ons geloof. Dichter bij de 

weg die Jezus gaat in de lijdensweek die voor ons ligt. Misschien is hij voor ons 

wel beter te volgen dan voorheen.  

 

In het levensverhaal van Jezus is dit óók een tijd vol confrontaties, de korte tijd 

tussen zijn intocht in Jeruzalem en zijn aankomst op Golgotha. Ook voor hem 

zijn het confrontaties met het léven, met ánderen, met zichzélf, én met God. 



Allereerst, direct na de intocht, vindt de openlijke confrontatie plaats met de 

commerciële handelaren in de tempel, die hij er ongenadig uit jast.  

 

Dan volgt onvermijdelijk de confrontatie met zijn vijanden: de religieuze 

autoriteiten, de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de leiders van het volk. Het 

levert openbare debatten op waar de vonken vanaf vliegen. 

 

Na de rel in de tempel hadden ze Jezus eigenlijk al direct uit de weg willen 

ruimen. Maar ze deinzen nog terug voor de reactie van de volksmassa. Jezus is 

namelijk ongemeen populair. Althans, nú nog, want dát zal snel veranderen. 

Heden hosanna, morgen kruisigt hem.  

 

Een meer verbórgen confrontatie heeft Jezus met zichzélf, ’s nachts in de hof 

van Gethsémane. Daar vraagt hij zich ernstig af: is dit de weg die ik heb te gaan, 

of is er een andere mogelijk?  

 

Wíl ik dit wel, of gaat het om Góds wil? Maar wat ís Gods wil dan? Een vraag 

die ons allemaal wel eens kan pijnigen. Zo worstelt ook Jezus met zichzelf, en 

met de God die als een vader voor hem is.  

 

Dan wordt hij óók nog geconfronteerd met zijn vrienden. Vrienden die niet met 

hem kunnen waken, maar die hopeloos in slaap vallen als hij ze nodig heeft. 

Vrienden die - als het écht spannend wordt - hem verraden, verloochenen of 

verlaten… 

 

Dát gebeurt als Jezus diezelfde nacht wordt gearresteerd. Ze slepen hem voor de 

religieuze rechtbank, van hogepriesters, Schriftgeleerden en oudsten van het 

volk.  

 

Het wordt een schijnproces, want het vonnis staat al vast: Jezus is schuldig aan 

godslastering en moet sterven. De uitvoering van dat doodvonnis is echter een 

privilege dat is voorbehouden aan de Romeinse bezetter. Ja, verschil moet er 

zijn. 

 

En daarom wordt Jezus óók nog geconfronteerd met de wéreldlijke autoriteiten. 

In de persoon van Pilatus, de Romeinse prefect. Maar die weet niet goed wat hij 

aan moet met deze vreemde figuur: “Bent u de koning van de Joden?” 

 

Pilatus kan er geen chocola van maken. Ook niet van de beschuldigingen die 

tegen de verdachte worden ingebracht. Godslastering? En wat dan nog?  

 

Pilatus ziet in Jezus in elk geval géén politíeke oproerkraaier, geen gevaar voor 

het Romeínse gezag. En dat is het voor hem het belangrijkste.  



In theológische kwesties is hij niet geïnteresseerd. Dus concludeert hij dat Jezus 

onschuldig is.  

 

Maar daarmee is de kous nog niet af. Want er volgt nog één laatste confrontatie 

die Jezus moet aangaan. Namelijk die met de massa. En die láátste confrontatie, 

die zal doorslaggevend zijn. En zijn lot bezegelen. 

 

De volksmassa wordt opgehitst door de religieuze leiders met hun duistere 

agenda. Het volk dat Jezus eerst zo enthousiast had binnengehaald: Hosanna!  

 

Het volk dat vaak een veilige buffer vormde tussen hem en degenen die hem 

naar het leven stonden. Dát volk staat hem nu zélf naar het leven: kruísig hem!  

 

Pilatus maakt er uiteindelijk maar een soort referendum van: willen ze Barabbas 

vrijlaten of Jezus? Het volk roept om Barabbas. Dat is een veroordeelde 

moordenaar en oproerkraaier. Wéten ze wel wat ze kiezen?  

 

Sinds het Brexit-referendum weten we zéker dat je het volk geen besluiten moet 

voorleggen die ze niet kunnen overzien. Want de ellende die dát veroorzaakt, is 

óók niet te overzien.  

 

Ook bij het referendum van Pilátus gaat het mis. De onschuld wordt vermoord. 

Er moet bloed vloeien, wil de rust terugkeren.  

 

En Pilatus, een pragmatisch politicus, kiest eieren voor zijn geld. Principes zijn 

mooi, maar het moet niet teveel kosten.  

 

En die waarschuwing van zijn vrouw? Ach, ze zal toch niet altíjd gelijk hebben. 

Dus wast hij zijn handen in onschuld, laat de misdadiger vrij en levert Jezus uit. 

Als het volk dat nou wil…  

 

Maar de vraag die knaagt, is: waarom wíl het volk dit? Waarom bijten ze in de 

hand die hen heeft gevoed? Hoe is die omslag te verklaren? Gisteren hosanna, 

vandaag kruisig hem.  

 

Zouden ze teleurgesteld zijn? Hadden ze verwacht dat Jezus met gewéld de 

Romeinse bezetter zou verjagen om het paradijs op aarde te vestigen? Zouden ze 

boos zijn omdat de opstand uitblijft? Hadden ze hem dan zó slecht begrepen?  

 

Misschien draait het allemaal om de vraag of je Jezus écht kunt volgen. Door het 

hele evangelie is dat de repeterende breuk: horen de mensen wérkelijk zijn 

boodschap, m.a.w. gaan ze over tot navolging? Of blijft het bij een oppervlakkig 

enthousiasme en schiet het geen wortel?  



Misschien hebben ze hem al die tijd verkeerd begrepen. Want hoe herken je je 

verlosser? Dat is misschien wel de hamvraag.  

 

Zou jij hem herkend hebben? Zou ík hem herkend hebben? Zie hem daar toch 

staan. Deze zwijgzame, gehavende, meelijwekkende figuur. Is dít een kóning, 

een messías, de verlósser? 

 

Ja. Dit moet hem zijn. Zie de mens. Een lijdende mens, niet in verzet, maar in 

overgave.  

 

Dit is de koninklijke mens, dit is de ware messias, dit is de énige die ons kan 

redden. Niet met geweld en een grote mond, maar met vrede en weerloosheid. 

Met liefde tot het einde. Want echte liefde is ongewapend.  

 

Echte liefde geeft zichzelf weg. Onvoorwaardelijk. Daarom kan Jezus niet 

anders sterven dan hij geleefd heeft: door zichzelf te geven. Dit is zijn weg, er is 

geen andere. 

 

Maar dat maakt misschien wel dat het volk zijn koning niet herkent. Het 

koninkrijk van Jezus is immers niet van deze wereld. Het is het koninkrijk van 

de omgekéérde wereld.  

 

Het is het Rijk van de Bergrede, van de zaligsprekingen die Jezus vroeg in het 

evangelie heeft uitgesproken. Zijn partijprogramma. 

 

Het is het Rijk waarin niet de brutalen de hálve wereld hebben, maar de 

zachtmoedigen de héle wereld.  

 

Het is het Rijk van de vredestichters. Van de kwetsbaren. En van de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. En we zullen doorgaan tot dát waar is. 

 

Dit is de paradox van ons christelijk geloof. De schijnbare tegenstelling die zo 

moeilijk te begrijpen is. Dat een Lijdensweek ook een Goede Week kan zijn. 

Dat in het verlies de winst verscholen ligt, in het donker het licht, in de dood het 

leven.  

 

Daarom rijdt Jezus de stad in, niet op een páárd, maar op een ézel. Geen 

stríjdros, maar een lástdier. Ze zeggen wel eens: je bent wat je eet. Maar hier 

geldt: je bent waar je op rijdt.  

 

Want híj komt niet om te héérsen, maar om te díenen. En daarom zijn zijn 

wapens ook zo ánders, zo paradoxaal. Ze doen denken aan dat lied van Ramses  

Shaffy, dat straks zal klinken. “We zullen doorgaan.” 



Want Jezus komt niet met paardenkracht, maar met de stootkracht van een mílde 

kracht. Hij komt niet met verpletterende zekerheden, maar met de wankelende 

zekerheid. Hij komt niet ongenaakbaar, maar met het zweet op zijn gezicht. 

 

En misschien is hij daarom wel zo moeilijk te herkennen. En te volgen. 

 

Deze vreemde koning op zijn ezel. Met zijn wereldvreemde koninkrijk. Kún je 

hem volgen? Want het is geen voor de hand liggende weg. Het betekent dat er 

van alles op de helling gaat in je eigen leven.  

 

Want dan moet je gaan inzien dat je eígenbelang niet zaligmakend is. Dat líefde 

het antwoord is, ongeacht de vraag. Dan moet je gaan inzien dat er krácht ligt in 

kwetsbaarheid. En dat hóóp én vertrouwen het kostbaarste is dat we hebben. 

 

Niet gemakkelijk, maar misschien dat we juist in deze tijd van corona hier iets 

van kunnen ontdekken. Juist nu zekerheden ons uit handen zijn geslagen. Nu we 

ons allemáál kwetsbaar voelen. Nu we noodgedwongen worden stilgezet.  

 

In de krant van gisteren stelde iemand ironisch dat we liever een váls gevoel van 

veiligheid hebben dan een wáár gevoel van kwetsbaarheid. Daar schijnen we 

psychisch beter op te functioneren. Maar nu díe vlieger niet meer opgaat, 

kunnen we de waarheid maar beter recht in de ogen kijken. We zíjn kwetsbaar. 

 

En misschien brengt dit inzicht ons wel dichter bij de kern van ons bestaan. 

Dichter bij anderen ook, al is het op afstand. En dichter bij het geheim van ons 

geloof. En de weg die Jezus gaat. En dan is híj voor ons béter te volgen dan 

voorheen.  

 

Dat hoop ik. Voor mezelf en voor ons allemaal. Want dán kan híj ons voorgaan, 

inspireren, en de weg wijzen. In alle confrontaties die we ervaren in deze 

mateloze tijd. En in de Stille Week die nu begint. 

 

Dan gaan we dóór in zíjn spoor. Met de stootkracht van een milde kracht. Met 

de wankelende zekerheid. Met het zweet op ons gezicht.  

 

Dan zullen we doorgaan, naakt in de orkaan van deze pandemie. 

 

En híj zal ons voorgaan, dwars door de dreiging, de eenzaamheid en het duister, 

 

tót het licht wordt, tot we ópstaan, tot we samen zijn. 

 

Amen.  

(aansluitend voorspel “We zullen doorgaan” - Ramses Shaffy) 


