De Mensenzoon – zijn komst

Schriftlezingen: Marcus 11:15-19 en 27-33
Op een veulen, het jong van een ezelin, houdt Hij zijn intocht in
Jeruzalem. Een uitzinnige menigte begroet Hem met palmtakken
als hun messiaanse Koning.
Ze roepen, ze schreeuwen het uit: “Hosanna! Gezegend hij die
komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk
van onze vader David. Hosanna in de hemel!”
Wie is Hij? Wie is deze Gezegende?
Het is – schrijft Marcus - de langverwachte Mensenzoon.
Eeuwen geleden had de profeet Daniël de komst van deze
Mensenzoon al mogen aankondigen.
De Mensenzoon, de messiaanse Koning, aan wie God alle macht en
heerschappij in handen zal geven. Alle volken, natiën en talen zullen
hem dienen. Zijn koningschap zal voor eeuwig zijn.
Zijn koninkrijk zal een rijk van vrede zijn, gerechtigheid en heelheid.
Tot grote ergernis van de geestelijke leiders van zijn tijd betrekt
Jezus van Nazaret deze profetie op Zichzelf.
Jezus van Nazaret. Uit het nageslacht van koning David.
Geboren in een stal, omdat er voor Hem ergens anders geen
plaats was.
Herders van Betlehem en magiërs uit Babylonië komen bij Hem
op kraambezoek.
Ook is er dat ontroerende moment met Simeon en Anna in de
tempel van Jeruzalem als Jezus op de achtste dag zijn
besnijdenis ontvangt.
Het Kind groeit op, net als ieder ander kind.
In wijsheid en inzicht steekt het met hoofd en schouders uit
boven de andere kinderen van Nazaret.
Twaalf jaar is Jezus als Hij met zijn ouders opnieuw in de tempel
van Jeruzalem komt en er met zijn ouders zijn Bar-Mitswa viert.
Johannes, bijgenaamd de Doper, weet als eerste wie hij voor zich
heeft. Een duif daalt neer uit de hemel: de Geest van God is op
Hem.
Drie jaar lang trekt de Mensenzoon door het land. Overal waar Hij
komt worden mensen genezen en opent Hij voor hen een nieuwe
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toekomst. Overal vertelt de Mensenzoon dat het Koninkrijk van
God aanstaande is.
Op een ezelsveulen houdt Jezus vandaag zijn koninklijke intocht.
Hij is op weg naar tempel. De tempel … dat is immers de plaats
waar Jezus thuis hoort: het huis van zijn Vader! Dat is het doel
zijn van zijn komst naar Jeruzalem.
Maar de geestelijke leiders van Jeruzalem hebben van dit
gebedshuis een rovershol gemaakt.
Met een eind touw jaagt Jezus alle geldwisselaars en verkopers
van offerdieren van het tempelplein af. ‘Is Hij nou gek
geworden?’
De geestelijke leiders van Jeruzalem hebben het helemaal met
Jezus gehad. Zij vinden die Jezus maar een rabbi van niks. Hij
heeft niet eens aan hun rabbijnenschool gestudeerd. Waar haalt
Hij het gezag vandaan om hún tempel schoon te vegen? En …
“waar haalt U de bevoegdheid vandaan om in onze tempel de
mensen te onderwijzen?”
Met een wedervraag verwijst Jezus naar Johannes de Doper. Ook
zijn bevoegdheid werd door de geestelijke leiders in twijfel
getrokken. Maar de gewone mensen zagen hem als een echte
profeet, een man van God.
De geestelijke leiders zijn opnieuw door Jezus op hun nummer
gezet. Ze zijn bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban is
van zijn onderricht.
Ze hebben inmiddels besloten om Hem uit de weg te ruimen.
Wat denkt Hij wel … die rabbi uit Nazaret?
Dreigende onheilswolken stapelen zich op rondom de
Mensenzoon. Zijn komst naar Jeruzalem voorspelt weinig goeds.
‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’
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