Palmz
P
zonda
dag - A - 20
020
Wij
ij delen: applau
us, tegen
nstand, trouw

Inleiding
Hangt er a
aan jouw raa
am ook een
n wit laken a
als dank voor alle hulpverleners? Zit er een beertje
b
voorr
jouw raam voor de kin
nderen die op “berenja
acht” gaan met
m hun oud
ders? Is heet in jouw straat ook de
e
gewoonte om ’s avo
onds om 20
2 uur voo
or een ope
en raam een applauss te geven
n voor alle
e
zorgverleners?
Op Palmzzondag wass er ook applaus
a
to
oen Jezus Jerusalem binnentrokk. Maar, vlug daarop
p
ondervond
d hij heftige tegenstan
nd die leidd
de tot zijn lijjdensverhaal en uiteinndelijk zijn dood.
d
Maarr
doorheen d
dat lijden en
n dood blee
ef Jezus tro
ouw aan zijn
n Vader.
Zijn wij ookk trouw in onze
o
solidarriteit met arm
men, eenza
amen, lotgen
noten in dezze moeilijke
e periode?
Het palmta
akje dat syymbool staa
at voor dezze palmzondag zal in ons huis vvertellen da
at wij trouw
w
blijven aan
n Jezus, ookk in deze co
oronatijd.
Laten we o
ook vandaa
ag over app
plaus, tege
enstand en trouw, in verbondenh
v
heid nadenk
ken op weg
g
naar Pasen.

an de palm
m
Dienst va
Palmzondagg,
rustdag in de prille lentee,
behaaglijk zo
omers
waarin het b
en guur winterweer kan zijn ‐
Palmzondagg,
een dag, waarm en koud
rond een maan, Jezus gen
noemd:
'God redt ' ggeheten.
In de ogen vvan zijn familie
de goedheid
d zelf,
maar al te zeeer van God bezeten;
in de ogen vvan zijn vrienden
eigenlijk – eindelijk ‐ de bevrijder
b
maar één diie helaas de wapens
w
schuwt;
in de ogen vvan de menseen
een profeet in woord en
n daad,
maar niet laanger
dan ze van hogerhand mogen
m
geloven.
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dan ze
van
hogerhand mogen geeloven.
Palmzondag,
aanhef van
v de Goedee week
waarin te
er wereld ove
veral
mensen samen viere n
e Man van Naazareth
hoe deze
met Hosanna is verw
welkomd
en ontha
aald in de staad ‐
hoe hij afscheid heeft
ft genomen,
ergens in
n een verloreen hoek ‐
hoe hij iss gekruisigd,
veroorde
eeld na een sschijnproces ‐
hoe hij, dood
d
en begrraven
herkend is en gezien::
de menss naar Gods bbedoeling,
de Christtus, Zoon vann de Eeuwige
e.
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Groene palm.
Je kost heleemaal nietss,
wij krijgen jou elk jaarr opnieuw op
o deze dagg.
Ofschoon a
alles duurdeer wordt ,
jij doet er n
niet aan meee.
Jij bent een
n ding van niks
n en je blijft het ook..
Maar toch,, waardeloo
os ben je nieet, bij langee niet.
Deze dag iss naar jou genoemd:
g
Palmzondag
P
g.
En eigenlijkk doe jij een
n heleboel.
Jij roept in ons verhaleen op van to
oen Jezus naaar Jeruzaleem ging
zes dagen voor zijn lijd
den.
Jij roept heet verhaal op
o van die duif van Noaach
die over dee eindeloze watervlaktee vloog,
maar ’s avonds terugkkwam met een
e takje inn haar bek,
teken dat h
het water za
akte en de redding
r
nabbij was.
Jij leert onss vooruitkijkken naar dee vreugde vaan Witte Do
onderdag,
naar de dro
oefheid van
n Goede Vrijjdag,
naar rouw van stille za
aterdag.
Als ik jou vvasthoud heeb ik als het ware de Hooop in mijn handen.
Hoop kost niets, hoop
p wordt je geegeven.
Je bent ietts heel klein
ns,
maar je heelpt ons om door de Go
oede Vrijdagg heen te ko
omen.
Jij bent ietss van Pasen
n, ons nu al gegeven.
Gezegend ben je.
Jij zegt goeede dingen
en er gaat zegen van jou
j uit!

Lezing: M
Matteüs 21
1, 1 – 11 (N
NBV) – ‘Into
ocht in Jeruzalem’
1

Toen zee Jeruzalem naderden en
n bij Betfagee op de Olijffberg kwame
en, stuurde JJezus er twe
ee leerlingen
n
op uit.
2 Zijn opd
dracht luiddee: ‘Ga naar het dorp datt daar ligt. Vrijwel
V
direct zullen julliee er een eze
elin zien, diee
daar vastgebonden staat met ha
aar veulen. M
Maak de dierren los en brreng ze bij m e.
3 En als iemand jullie iets vraaggt, antwoordd dan: “De Heer
H
heeft ze
z nodig.” D
Dan zal men
n ze meteen
n
meegevven.’
4 Dit is geebeurd opdat in vervullin
ng zou gaan w
wat gezegd is door de profeet:
5 ‘Zeg teggen Sion: “K
Kijk, je konin
ng is in aanttocht, hij is zachtmoedig en rijdt opp een ezelin
n en op een
n
veulen, het jong van
n een lastdie
er.”’
6 De leerllingen gingen op weg en deden wat JJezus hun haad opgedrage
en.
7 Ze brachten de ezellin en het veulen mee, leegden er man
ntels op en lieten Jezus ddaarop plaatssnemen.
8 Vanuit d
de menigte spreidden ve
elen hun maantels op de weg uit, and
deren brakenn twijgen van de bomen
n
en spreidden die uitt op de weg.
9 De tallo
oze mensen die
d voor hem
m uit liepen een achter he
em aan kwam
men, riepen lluidkeels: ‘Hosanna voorr
de Zoon
n van David! Gezegend hij die komt i n de naam van
v de Heer. Hosanna in dde hemel!’
10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de heele stad in re
ep en roer. ‘W
Wie is die maan?’ wilde men weten.
11 Uit de m
menigte werd
d geantwoorrd: ‘Dat is Jezzus, de profe
eet uit Nazarret in Galileaa.’
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Deelmom
ment: Luc Maes
M
Dit verhaal is geen verslag van ee
en triomfto cht. Historisch is er we
ellicht nooitt een indrukkwekkende
intocht van
n Jezus in Jeruzalem geweest.
g
Deergelijke vo
olkstoeloop zou ongetw
wijfeld onm
middellijk in
de kiem ggesmoord worden
w
doo
or de Romeeinse soldaaten. Alle ophef
o
moesst vermede
en worden,
zeker rond
d het Pesach
hfeest.
De bedoeling van heet verhaal is het beeldd van Jezuss Messias verder
v
uitteekenen. De
e evangelistt
werkt dat beeld uit in
n scherp con
ntrast met dde indrukwekkende triiomftocht vvan keizer Vespasianus
V
s
in 71, kort na de verovvering van Jeruzalem.
J
Jezus word
dt als een koning ontvaangen. Op zzijn rijdier leggen ze mantels
m
en oop de weg twijgen
t
van
n
de bomen. De tallozze mensen die voor hhem uit en
n achter he
em aan loppen, roepen
n luidkeels::
‘Hosanna vvoor de Zoo
on van Daviid! Gezegennd hij die ko
omt in de naam van dee Heer. Hossanna in dee
hemel!’
Er klopt ieets niet. Een
n koning ho
oort de staad binnen te rijden op
p een paardd. Jezus doe
et dat niet..
“Kijk, je ko
oning is in aantocht,
a
hiij is zachtm
moedig en rijjdt op een ezelin
e
en opp een veuleen, het jong
g
van een la
astdier.”’ Ook
O door dat detail iss het duide
elijk dat hier geen hiistorische beschrijving
b
g
gegeven w
wordt. Een ezelsveulen
e
n is immerss nog niet sterk
s
genoe
eg om een vvolwassen persoon tee
dragen. Heet is wel een mooi bee
eld voor de Messias: an
nders dan een
e koning die stoer binnentrekt,,
rijdt Hij op
p een ezelsvveulen. Het is een verw
wijzing naarr de profeett Zacharia: JJuich, Sion, Jeruzalem,
schreeuw h
het uit van vreugde!
v
Jee koning is inn aantocht, bekleed me
et gerechtiggheid en zeg
ge. Nederig
g
komt hij aa
anrijden op een ezel, op
p een hengsstveulen, heet jong van een ezelin. (Zacharia 9, 9)
Jezus ‘vord
dert’ een ezelsveulen. Een
E koning had immerrs het recht om dat te ddoen. Maarr deze
koning is reechtvaardigg: Hij neemtt niets weg dat aan iem
mand anders toebehooort. Hij zal de ezel
naderhand
d teruggeven aan zijn rechtmatigee eigenaar. Een
E beeld om
o te zeggeen dat Jezus (en God)
alles in han
nden hebbeen. Een verw
wijzing naarr de verrijze
enis.
Een ezel w
wordt norm
maal niet be
ereden dooor een koning, wel doo
or een diennaar. Jezus wordt duss
voorgesteld als dienaar. Daarom roepen de mensen ‘h
hosanna’. Da
at is geen uuiting van trriomf, maarr
een noodkkreet. Het woord
w
is ontleend aan PPsalm 118, 25. ‘Hosann
na’ betekennt: ‘help onss toch’.
Jezus nodigt ons uit om
o te kieze
en: willen w
we ons laten
n voeren do
oor een paaard of een ezel? En err
zijn veel keeuzes te maaken.
Het paard van macht((smisbruik) of de ezel vvan eenvoud
dige dienstb
baarheid.
Het paard van eigenb
belang, eigen gelijk, of de ezel van
n empathie, een luisteerend oor en
n zorg voorr
mensen.
Het paard van prestattiedrang en prestige
of de ezel vvan bescheidenheid.
Het paard van ‘heerseen’ over de natuur
of de ezel vvan de natu
uur ‘behoed
den’.
Het paard van rijkdom
m, geld en bezit
b
of de ezel vvan soberheeid en eenvvoud.
Het paard van verdeeeldheid, disccriminatie een racisme
of de ezel vvan verbondenheid.
Het paard van het reccht van de sterkste
of de ezel vvan zorg en
n hulp voor de zwakkenn.
Elke dag op
pnieuw staaan we voor de keuze.
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Bezinning
g
Hij was maaar de man op een ezel,
eenvoudig en zonder aanzien.
Zonder gro
ote parade, zonder rod
de loper ondder de voeten, zonder lijfwachten .
Geen speciale veiligheeidsmaatreggelen, geenn agenten,
geen afzettingen en geen
g
geblokkeerde weggen.
Hij was maaar de man op een ezel,
de koning der armen, de Messiass van dienstt.
oon, zonder triomfante
elijke en ple chtige ontvvangst van de
d overheidd,
Zonder tro
zonder dip
plomatieke aanwezighe
a
eid.
Hij was maaar de man op een ezel,
vol aandaccht voor de minstbedee
elden,
vol zorg vo
oor de uitgeestotenen
en toch waas hij een man
m in het ve
erzet
tegen uitbuiting en on
nrechtvaard
digheid.
Hij was maaar de man op een ezel,
de zachtstee van alle mensen.
m
Hij reed op
p een zacht dier, de hardste stad vvan alle sted
den binnen.
Moeten wij dan ook die
d Man op de ezel in oons leven niet binnenlaten
en ons grondig verand
deren als wij Zijn Naam
m willen draagen?
Gebed: Luc Maes
God, door Jezus nodiggt Gij ons uit
om te kiezeen:
willen wij o
ons leven leeiden,
gezeten op
p een paard
d
of gezeten op een ezeel?
De noodkreet ‘hosann
na’
‐ ‘help ons toch’ ‐
klinkt overral en altijd.
Gelukkig ziijn er veel mensen
m
die op de eezel van de dienstbaarh
heid
door het leeven gaan.
Sterk en zeegen die meensen.
Help ons o
om zoveel alls we kunne
en
de goede kkeuze te maaken,
niet voor p
paardenmid
ddelen,
maar voor de koppigee dienst van
n de ezel.
Zo willen w
wij leven
in het spoo
or van Jezuss,
de profeett uit Nazarett in Galilea,
die gekomen is in uw naam.
Amen.
Tekening
g van Ceseli JJosephus Jittta op de kaft
ft
van het booek ‘Koning op een ezel’’
van Nico
o ter Linden.
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