Profetische intocht!
Liturgiesuggesties:
Gezang 173: 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 100: 1 en 3
Psalm 119: 16
Zacharia 8:1-8 en 9:9-10
Psalm 98: 2 (OB)
Lucas 19:28-44
Psalm 98: 4 (OB)
Na verkondiging: Psalm 118: 10, 11 en 13 (OB)
Psalm 72: 6 en 7
***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Het is lente in Israël.
De heuvels van Judéa zijn bedekt met wilde bloemen.
Op de akkers staat het vroege graan.
Het is de maand van de aren.
Volgens de Joodse kalender: de maand Nisan.
De maand van het grote Joodse feest: Het Paasfeest.
De maand waarin vele, vele jaren geleden ... de uittocht uit Egypte plaatsvond.
Velen gaan op weg naar Jeruzalem.
Om het feest dáár te vieren.
Het Paasfeest.
*
Op weg naar Jeruzalem.
Ook Jezus is op weg gegaan.
Door het Overjordaanse trekt Hij met zijn leerlingen naar Jeruzalem.
Veel mensen volgen Hem.
Overal waar Jezus is, komen mensen op Hem af.
Komen mensen naar Hem luisteren.
Want Jezus kan die oude Woorden van God, die ze van hun rabbi's hebben geleerd
... zo eenvoudig en nieuw uitleggen.
Het is ... of ze nu voor het eerst door Jézus horen, ... wat die Woorden van God
betekenen.
En ze hóren niet alleen,
ze zíen ook wat Jezus doet:
Hij maakt die Woorden wáár.
Hij maakt zijn Naam wáár:
Jezus - Here redt toch, Here maak ons vrij!
De mensen om Jezus zíen het gebeuren.
Ze zien dat Hij bevrijdt van ... angst, van ziekte, van demonen.
En al die mensen verwachten ook, dat Jezus hen zal bevrijden van de vreemde
overheersers uit Rome.
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Van de Romeinen, die al zo lang de baas zijn in het door God - aan zijn volk beloofde land.
Ja, met Jézus willen ze ópgaan naar Jeruzalem, naar het grote feest, het Paasfeest.
En ze stoten elkaar aan, ze fluisteren in elkaars oor: Zou het nu weer een
bevrijdingsfeest worden?
Net zoals het feest dat ze gaan vieren.
Een tweede Paasfeest?
Het feest van de bevrijding?
Gaan ze - met Jezus - misschien nú het feest tegemoet van de bevrijding uit de
macht van de Romeinen?
Bij de discipelen, broeders en zusters, jongens en meisjes, voel je een zekere
spanning.
Ze hebben al zoveel meegemaakt met Jezus onderweg.
Wat zal er in Jeruzalem straks allemaal gaan gebeuren?
Ze weten ook ... dat de leiders van het volk in Jeruzalem ... Jezus zoeken.
En zijn nog wel onderweg naar díe stad!
Meester, het is daar niet veilig voor U!
De discipelen maken zich zorgen, ze zijn bang.
Maar Jezus: Hij zet door, Híj neemt het initiatief.
Hij wil - kost wat kost - naar Sion, naar Jeruzalem.
*
En zo naderen zij de stad van God.
Als een kostbare parel ligt zij in het zonlicht te glanzen.
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.
Maar voordat hun voeten de straten van de stad van God betreden .... houden ze stil
in de omgeving van één van de buitendorpjes: Bethfagé - huis van onrijpe vijgen.
Een dorpje dat nog tot het heilige gebied van groot-Jeruzalem gerekend werd.
Ongeveer een kilometer van Jeruzalem vandaan, gelegen aan de voet van de
Olijfberg.
U weet wel, de berg die in het Oude Testament zo'n belangrijke heilshistorische
plaats inneemt.
Ezechiël, de profeet, zag dat de heerlijkheid van de Here ... opsteeg uit het midden
van de stad Jeruzalem en zich plaatste op de berg, die ten oosten van de stad ligt: de
Olijfberg (Ezechiël 11:23).
En Zacharia, de profeet, zag óók dat de openbaring van de Here ... op de Olijfberg
plaats zou hebben.
"Zie, profeteert Zacharia, er komt een dag voor de Here ...; dan zullen zijn voeten te
dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de
Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal ..."
(Zacharia14:1 en 4)
De Olijfberg, een heilshistorische berg.
*
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Op het moment dat Jezus met de zijnen bij de Olijfberg aankomt, stuurt Hij twee van
zijn discipelen vooruit ... met de opdracht:
"Gaat naar het dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen
vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en
brengt het hier."
De twee discipelen - namen worden niet genoemd, zijn in dit verhaal ook niet
belangrijk - ...
de twee discipelen gaan op weg.
En gelukkig ... ze hoeven niet lang te zoeken: ze lopen er als het ware direkt
tegenaan: een ezelsveulen.
Ik las, dat je een veulen in z'n jonge jaren ... met rust moet laten: dan kan die als
volwassen dier veel presteren.
't Is blijkbaar meteen goed, dat die twee discipelen het ezelsveulen mogen
meenemen.
Als de Here iets nodig heeft, dan is het altijd goed.
Zoveel vertrouwen en zoveel gezag straalt er van Hem uit.
"De Here heeft het nodig."
Neem maar mee hoor, 't zit wel goed.
En zo komen die twee - met de ezel - terug bij Jezus.
Ze leggen hun kleren op de rug van het ezelsjong.
Maar ... de mensen om Jezus heen snappen er niets van.
Wat moet Jezus nu met een ezel?
Moe ... kan Die niet zijn.
Hij loopt áltijd.
Waarom moet Hij nu opeens op een ezel rijden?
Het antwoord op die vraag vinden we bij de evangelist Mattheüs.
Mattheüs schrijft: "Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is
door de profeet, toe hij zeide ..."
Jezus' intocht in Jeruzalem is, broeders en zusters, jongens en meisjes, een
profetische intocht!
Profetieën van Jesaja en Zacharia worden nú vervuld.
Zo lezen we in Jesaja 62 vers 11:
"Zegt tot de dochter van Sion: Zie, uw heil komt."
Tussen haakjes: Mattheüs verandert wel het woord heil in het woord Koning:
"Zie, uw Koning komt."
Want met de Koning, komt het heil, de redding, de verlossing.
En ook Zacharia, de profeet, profeteert van het komen van "uw Koning".
Jezus is de Koning van de eindtijd, die op een ezelsveulen de stad van God zal
binnen rijden.
*
Lucas, de evangelist, beschrijft de komst van Jezus naar Jeruzalem op de manier
van Psalm 118:
"Gezegend Hij, die komt,
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de Koning, in de naam van de Here;
in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen."
Woorden, die ons in gedachten terugbrengen naar de kerstnacht in de velden van
Efratha.
Het Kind van Gods beloften - toen geboren - in een achteraf gelegen stal in
Bethlehem, wordt als Koning door een enthousiaste volksmenigte de stad Jeruzalem
binnengebracht.
Wat heeft God je gezegend.
Niet in eigen kracht kom je naar de tempel:
Jij komt ... in de naam van de Here.
Je hebt op Hem vertrouwd.
Jij hebt ondervonden, dat de Here goed is.
Dit is de dag, die de Here gemaakt heeft.
Gezegend is Bartimeüs, die blind was en nu weer kan zien.
Gezegend is Zacheüs, die gered werd uit de handen van de geldgod.
Gezegend is Lazarus, die daar komt aanlopen in de naam van Jezus.
De gehele menigte van de discipelen prijst met luider stem de Here God, om al de
krachten die zij gezien hebben.
En terwijl ze zingen, profeteren ze ook.
Voegen ze een nieuw element toe aan die oude psalm: het woordje Koning.
"Gezegend Hij die komt, de Koning, in de naam van de Here."
De tekst van Psalm 118 wordt toegepast op Jezus.
En als hij op één mens van toepassing was, dan wel op Hem!
Híj was de blindheid van Bartimeüs de baas.
Híj was Heer over de geldgod van Zacheüs.
Híj had het voor het zeggen over de dood van Lazarus.
"Ik wil het, word ziende!
Heden is aan dit huis redding geschonken!
Lazarus, kom uit!"
Als er, broeders en zusters, jongens en meisjes, één ... Koning is, dan Jezus wel.
Maar, een heel bijzondere koning.
Een Koning, die niet in zijn eigen naam kwam, maar ... in de naam van een ander: in
de naam van God.
Niet met kracht en geweld, maar ... door heilige Geest.
Jezus is de andere Koning van het andere Koninkrijk met die andere vrede.
"Gezegend Hij die komt, de Koning, in de naam van de Here."
Dáár zongen de discipelen van, bijna net zo als de engelen het deden.
In de kerstnacht zong een menigte van hemelse heir-legers: "Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde."
Met Palmpasen zingt de menigte van discipelen: "Ere in de hoogste hemelen en
vrede in de hemel."
De hemelse knechten spraken over aardse vrede.
De aardse zonen spraken over hemelse vrede.
Niet wíj maken híer alles goed.
Maar Híj maakt dáár alles goed.
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Hier moet je in benauwdheid roepen tot God, vertrouwen op God.
Dáár word je uit benauwdheid gered door God, geholpen door God.
Jezus' intocht in Jeruzalem, een profetische intocht.
Dít is blijkbaar de stijl van het Koninkrijk van God!
*
Zó rijdt Koning Jezus - volgens de profeten - zijn residentie binnen.
Een koninklijke intocht wordt Jezus bereid.
Het enthousiaste volk maakt er in ieder geval een triomftocht van.
Jezus, rijdende op een ezel - het transportmiddel van de armen - trekt als
overwinnaar de stad van God binnen.
Het Hosanna-geroep van de meelopers vóór en achter Hem schalt door de straten.
De Koning komt!
Zo komt de beloofde en lang verwachte Zoon van David tot zijn Vaderstad.
Om straks - met een doornenkroon - tot Koning van de Joden te worden gekroond.
Het Hosanna zal straks verstommen en overgaan in de kreet: Kruisig Hem, kruisig
Hem.
*
Lucas, de evangelist, wijst erop, dat men hier niets van begrepen heeft.
De Farizeeën vonden dat Jezus zijn discipelen, die God de eer gaven, moest
bestraffen.
"En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen
roepen."
De Farizeeën herkennen het Hosanna aan Jezus als het eerbetoon aan de
Messias-Koning.
Ze winden zich vreselijk op.
Pontius Pilatus, de romeinse stadhouder, heeft vorige week al z'n intocht gehouden.
Die bracht bovendien nog een extra afdeling soldaten met zich mee om de onrust
rondom het Joodse bevrijdingsfeest in de kiem te kunnen smoren.
En Koning Herodes Antipas is ook al met heel z'n hofhouding en lijfwacht in
Jeruzalem uit Galilea aangekomen.
En dan nu die Jezus. weer zo'n vertoon.
Nu dan niet met pracht en praal en vertoon van macht - zoals bij Pilatus en Herodes nee, veel eenvoudiger, maar wel ... veel gevaarlijker.
Wat denkt tie wel?
Moet dat geen oproer geven in de Heilige Stad.
Juist nu het Paasfeest voor de deur staat!
"Meester" - ze houden nog hun fatsoen, maar van binnen ...
Wat kan er binnen in een mens niet een vuur branden ...
"Meester, bestraf uw discipelen."
Laat ze der mee ophouden, om de menigte zo aan te sporen!
Maar Jezus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Hij wíl juist - en dat misschien
wel voor de laatste keer - ...
Jezus wil dat íedereen in Jeruzalem zal zien en horen, Wie Hij is:
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De Gezegende des Heren, de Vredevorst, de Messias, de langverwachte Koning van
de profeten uit het Oude Testament.
"Ik zeg u" - wat een gezag klinkt uit deze woorden.
"Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de sténen roepen."
Veertig jaar later zullen de stenen roepen, wanneer in het jaar 70 de stenen van de
tempel en de stad hun aanklacht schreeuwen tegen de geestelijke leiders van het
volk.
Dán ligt de stad in puin, de tempel leeggeroofd en verbrand.
Dán hebben de Romeinen Jeruzalem haar hart ontnomen.
Dán zullen stenen spreken.
*
En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en
zeide:
"Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het
verborgen voor uw ogen."
De tegenstelling, broeders en zusters, jongens en meisjes, tussen Jezus en zijn
discipelen is groot.
De discipelen waren uitbundig blij met Jezus.
Maar Jezus was heel erg verdrietig over Jeruzalem.
De Bijbel zegt niet vaak ... dat Jezus weende.
Als hij het wel zegt, valt het des temeer op.
Jezus weende over Jeruzalem.
De Vredevorst weende over de Vredestad, die niet dóórhad ... wat tot haar vrede
diende.
Jeruzalem heeft niet op de Here vertrowud.
Jeruzalem heeft letterlijk en figuurlijk muren gebouwd.
Maar die muren zullen omvergehaald worden, tot de laatste steen.
De volken zullen Jeruzalem omringen als bijen.
De Stad zal helemaal ontwapend en ontmanteld worden.
Mensen kunnen zichzelf niet redden.
Daar hebben ze Jezus voor nodig, die tot hen komt in de naam van de Here.
Daarom is Jezus diep bedroefd.
Onopgemerkt laten mensen Gods heil, Gods redding voorbijgaan.
Dat was eens - 20 eeuwen geleden.
Maar hoe is het vandaag, anno ....?
Hoevelen laten Gods heil, Gods verlossing, Gods liefde, Gods vrede in Jezus
Christus ... voorbijgaan?
En wijzelf?
Wat verwacht u, wat verwacht jij ... van Jezus?
Een Wonderdoener - die al je gebeden op jouw wenken verhoord?
Een Vechtkoning - die het opneemt het kwaad en onrecht in deze wereld?
Jezus trekt met zijn leerlingen naar Jeruzalem ... als Koning van de vrede.
Hij maakt straks op Golgotha zijn Naam wáár:
Here redt toch, Here geef toch heil.
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God heeft zijn Woord gehouden.
De vrede is uit de hemel op de aarde gebracht.
Vrede met God en vrede met elkaar.
Vergeving van zonden en een vernieuwde relatie met God.
Maar ... willen we die vrede wel?
Willen wij die Vredevorst wel in onze stad, in ons huis ontvangen?
Hebt u, heb jij al opgemerkt, dat God naar je heeft omgezien?
De mensen van Jeruzalem zijn verblindt.
Verblindt door hun eigen verwachtingen van Jezus.
Uiteindelijk willen ze niets met Hem te maken hebben.
Deze rabbi Jezus - van Nazareth in Galilea - zal ook in deze stad ... ongeëerd blijven.
De reaktie van de paasfeestvierende menigte zal straks omslaan.
Het Hosanna is verstomd.
Het kruisig Hem zal zo meteen losbarsten.
Zo'n zachtmoedig, zo'n nederig Koning, komend in de naam van de Here, moeten ze
niet.
Dan liever een verzetsheld als Bar-Abbas.
Weg met Jezus,
de Koning der Joden, ...
laat zien Wie je bent
kom af van dat kruis.
*
Zó, broeders en zusters, jongens en meisjes, is Jezus met zijn leerlingen opgegaan
naar het feest in Jeruzalem.
Wat heeft Hij - inwendig - veel moeten doormaken.
Het Pascha heeft Hij gevierd, waar het brood werd gebroken en de wijn werd
gedronken.
De bittere kruiden werden geproefd als een herinnering aan de bittere slavernij in
Egypte.
Samen met zijn discipelen heeft Jezus de lofzang gezongen: de liederen van het
Hosanna - Here redt toch, Here geef toch heil.
Het Paaslam wordt voor onze zonden geslacht.
"Gezegend Hij die komt, de Koning, in de naam van de Here."
Hij komt tot u en jou en mij.
Wij knielen voor zijn kruishout neer.
De Koning.
Het wordt feest in Jeruzalem.
Het feest van ónze verlossing en ónze bevrijding.
De Koning ís gekomen.
In de naam van de Here!
Al wie deze Naam aanroept, zal behouden worden!

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 21 maart 1993

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen !
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