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Uitleg en verkondiging vanuit Zacharia 9:9,10, Filipp. 2:5-11 en Lucas 19:28-40  

Ds. Simon Dingemanse, Buurtkerk 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

U en jij zijn vast wel eens in Amsterdam geweest en hebben daar net als ik misschien wel eens 

iets van straattheater gezien...dan zie je op de Dam bijvoorbeeld zo'n man of vrouw 

bewegingloos staan…in vreemde kleren en in goud geschminkt…hij knippert zelfs niet met zijn 

ogen…en dan met robotachtige bewegingen lijkt het net een op afstand bestuurde pop... 

 

In de zomer kun je zulk soort straattheater ook wel eens hier in Noordwijk zien, op de 

Wilhelmina Boulevard…hoewel er in ons dorp natuurlijk ook elke dag mensen rond kunnen 

lopen die zich anders voordoen dan ze zijn...alleen weet je het dan niet... 

 

Want als wij toneel spelen in het dagelijks leven, dan doen wij dat vaak om iets te verbergen, 

niet waar...dat we bang zijn of verdrietig en dat niet willen laten zien...en we zetten misschien 

ook wel eens een ander gezicht op om wat minder kwetsbaar te zijn…om je te verschuilen en je 

zelf niet echt te tonen...ik betrap mezelf er ook wel eens op...en dat is jammer, want mensen die 

kwetsbaar durven zijn, zijn toch eigenlijk het mooist...dat je je kwetsbare gezicht durft te laten 

zien… 

 

Ik begin hierover, omdat je in de bijbel ook straattheater tegenkomt...bij de profeten in het Oude 

Testament en ook bij Jezus…maar die doen dat dan niet om zichzelf te verbergen, maar om de 

mensen iets belangrijks te laten zien… 

 

In het evangelieverhaal van vanmorgen over de intocht in Jeruzalem, speelt Jezus bijvoorbeeld 

een vreemd soort koning...en zijn leerlingen zijn – misschien wel ongeweten – zijn 

medespelers...en een ezelsveulen speelt een van de hoofdrollen...dat komt natuurlijk ook, omdat 

de profeet Zacharia al over die ezel sprak…want Zacharia heeft het over de koning die in 

aantocht is en bekleed is met gerechtigheid, maar die tegelijkertijd niet hoog te paard zit, maar 

heel nederig is, want hij rijdt op een ezel, een ezelsveulen…en het is natuurlijk precies die 

profetische ezel waarop Jezus gaat zitten als Hij straattheater gaat spelen… 

 

Zouden wij daar ook wel in mee willen doen?...Meedoen in het straattheater van Jezus...Iets 

voor u…en jou?...en mij?...en wie wil dan de hoofdrol van de ezel spelen?... Niet omdat je dom 

bent natuurlijk, want dat zijn we niet hopelijk…nee, omdat je dan de eer krijgt Jezus te 

dragen...en dat je dan merkt dat Hij heel licht is…dat Hij bijna niets weegt, dankzij de 

lichtvoetigheid van Gods liefde…en dat die liefde ook je eigen leven dan lichter maakt, hoe 

zwaar je weg misschien ook kan zijn… 

 

Jezus’ spel met de mensen is een vrolijk spel, want de mensen beginnen te juichen en te zingen: 

“Gezegend Hij die komt als koning…Hij zal vrede brengen!”…want dat is het diepe verlangen 

dat mensen vrolijk maakt: het verlangen naar vrede, de sjaloom van God…het is ook in ons 

weer extra wakker geroepen nu er door het Russische leger moorddadig wordt rondgegaan… 

 

Ja, vrede is reden voor diepe vrolijkheid…maar dwars door die vrolijkheid schemert ook een 

diepe ernst... 

  

Want dat ezelsveulen waarop Jezus zit is niet zomaar een veulen...nee, dat is een veulen waarop 
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nog nooit iemand gezeten heeft...zoals later het graf van Jezus een graf is waar nog nooit iemand 

in gelegen heeft...blijkbaar gaat Jezus een weg die nog nooit iemand gegaan is...een unieke 

weg... 

 

Hij zit niet op een goed gedresseerd paard, waarmee ze nog geoefend hebben op het strand van 

Scheveningen, zoals bij Prinsjesdag, nee, Hij zit op een wilde ezel die het helemaal niet gewend 

is dat er iemand op hem gaat zitten…dat is riskant, want voor je het weet word je er 

afgeworpen…Jezus is dus een andere koning dan de meeste mensen verwachten…Hij gaat een 

unieke en riskante weg… 

 

Ik moet dan denken aan onze vroegere koningin Juliana, de grootmoeder van koning Willem 

Alexander…koningin Juliana wilde vroeger graag gewoon mevrouw genoemd worden in plaats 

van hare majesteit en ze ging wel eens expres naast de rode loper lopen in plaats van erop…nu, 

dat hoor je als koningin eigenlijk niet te doen…dat is niet volgens het protocol…ze zeggen dat 

koning Willem Alexander in sommige opzichten wel een beetje op zijn oma Juliana lijkt…nu, 

het zou wel een mooi statement zijn als hij op Prinsjesdag niet in de gouden koets zou komen, 

maar op de fiets…met koningin Maxima achterop de bagagedrager…of is dat ook te riskant, 

omdat je dan het gevaar loopt niet meer serieus te worden genomen?... 

 

Jezus is ook zo, maar dan nog veel vreemder…Hij is niet een koning die heerst en de baas 

speelt, maar een koning die dient…Hij is de koning van Gods liefde…Hij is ongewapend en 

heeft geen leger…weerloos is Hij…het duurt zelfs niet lang of Hij wordt gevangen genomen en 

geslagen en gekruisigd en gedood…en dat kwam omdat Hij helemaal anders was dan de andere 

koningen…anders dan koning Herodes…anders dan de Romeinse keizer…en ook heel anders is 

dan de regeringsleiders in deze tijd…Jezus is het absolute tegenbeeld van Poetin en Assad en 

andere tirannieke leiders die veel te hoog te paard zitten en zweren bij geweld…  

 

Paulus heeft daar lyrisch over geschreven in zijn brief aan de gemeente van Filippi…’Hij die de 

gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van 

zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar”…Jezus deed afstand van zijn positie, zo 

vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling, maar eigenlijk staat er in het Grieks iets veel sterkers: Jezus 

ontledigt zichzelf…Hij maakt zichzelf leeg…Hij wordt tot iemand die niets meer bezit…iemand 

zonder enige status…terwijl Hij aan God gelijk is, schrijft Paulus… 

 

Dat is dus precies de tegenovergestelde beweging van wat mensen met macht vaak 

doen…mensen met macht gaan net doen alsof ze God zelf zijn…ze denken dat ze alles kunnen 

maken…en breken…ze denken dat ze kunnen heersen over anderen en een leven meer of 

minder telt dan niet…ja, mensen willen vaak als de goden worden… 

 

Maar bij Jezus zie je precies de tegenovergestelde beweging…Hij is als God, maar daarom wil 

Hij juist mens worden en sterker nog…of juist zwákker: Hij wil als de minste van de mensen 

worden…zo openbaart Jezus dat de Enige, de unieke God van Israël, zich totaal vereenzelvigt 

met de armen, de kwetsbaren, de vernederde en tot slaaf gemaakte mensen…dat is de enige 

manier waarop Jezus koning kan zijn…een koning tegen alle protocollen in…een koning die 

gekruisigd wordt…gekruisigd omdat alle machthebbers zo’n koning niet kunnen 

verdragen…want als zo’n absurde koning gezag krijgt, blijft er van hun positie niets meer 

over… 
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Maar nu is dus de vraag op deze palmzondag: Willen wij die koning eren?...Willen we meedoen 

op zijn weg en meespelen in het bevrijdende spel van God? En als we geen ezel willen zijn in 

dat spel, dan kunnen we toch in ieder geval wel onze jassen uitdoen en op straat leggen...terwijl 

we met de leerlingen meezingen...de leerlingen die al twee of drie  jaar lang bij Jezus op 

catechisatie zitten… 

  

Ze hadden veel van Hem geleerd over de goede weg in het leven, maar veel snapten ze ook nog 

niet, net als wij…maar dat is niet erg…als je maar op die weg van Jezus blijft letten en die een 

beetje probeert te volgen, dan kom je wel ergens goed uit…hoe moeilijk het soms ook kan 

zijn… 

 

Vandaag begint de laatste week voor Pasen…en die week wordt naast ‘de Stille Week’ ook wel 

‘de Goede Week’ genoemd…waarom eigenlijk?...Omdat we de vrijdag in die week Goede 

Vrijdag noemen?...Het is toch juist de week waarin we horen hoe slecht Jezus het heeft en 

hoe verkeerd alles gaat...dat Hij gevangen genomen wordt en met een zweep wordt 

geslagen…dat ze Hem bespotten en dat Hij de doodstraf krijgt, terwijl Hij niets  kwaads 

gedaan heeft, maar alleen maar goed is… 

 

Ah, maar nu horen we meteen het antwoord…dat is het natuurlijk…het wordt de Goede Week 

en de Goede Vrijdag genoemd, omdat Jezus alleen maar goed is en dat tot het einde toe 

volhoudt…Hij is de eenvoudige, kwetsbare koning die Gods goedheid hooghoudt tot aan het 

kruis en zich niet kwaad of slecht laat maken...juist omdat Hij trouw blijft aan God en zijn 

goedheid is het de Goede Week...en de Goede Vrijdag... 

 

En die goedheid van Jezus helpt ons om ook zelf het goede te doen…dankzij Jezus goedheid 

kunnen wij op weg blijven naar een goede wereld, ook al gaat er nu nog zoveel mis en is er veel 

pijn en verdriet zoals bij al die vluchtelingen uit Oekraïne en Syrië en Afghanistan en bepaalde 

Afrikaanse landen waar wetteloosheid heerst…en ook in ons land gaat het niet altijd goed en 

worden mensen vernederd zoals bij de toeslagenaffaire gebeurde… 

 

Wij mogen in een wereld waar veel misgaat met vallen en opstaan meedoen in het goede leven 

dat God bedoelt…daar doen we onze jassen voor uit…en we zetten zeker geen ander gezicht 

op…toch?... 

 

Nee, je hoeft jezelf niet anders voor te doen…je bent immers nu al een kind van God…en als je 

dat beseft, dan stel je jezelf niet boven een ander en ga je goed om met andere mensen die net zo 

kwetsbaar zijn als jij...Paulus schrijft het heel kort en kernachtig: “Laat die gezindheid in je zijn, 

die ook in Christus Jezus was…” 

 

En als u, jij en ik die gezindheid willen oefenen – en daar is deze veertigdagentijd voor bedoeld 

– dan ga je een keer op ezelrijles, zodat je ook eens een keer de minste durft te zijn...ja, als je zo 

door de Goede Week trekt...word je dankzij Jezus Christus, de Heer, een Paasmens…en dan leef 

je pas…écht!...Amen. 

  
 


