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muziek voor en na de dienst: Eelco Koehoorn (live) 
zang: Annet Louters (opname) 
extra bijdrage: Anne Lies Mossel (luisterlied – opname) 
 
Thema: Gezegend Hij die komt! 
 
Liturgie 
 
orgelspel  
mededeling overlijden 
Ps.73:10 
kaars 
votum en groet 
Ps.18:1,9  
schuldbelijdenis + genadeverkondiging 
NLB 1003 Stil is de straat (refrein!) 
gebed 
lezen: Mark.11:1-11 
 Jes.42:1-7 
NLB 550 Verheug u, gij dochter van Sion  
preek 
gebedstelefoon  
NGK 228 Jezus leeft in eeuwigheid 
gebed 
dia met collecte 
collecte met luisterlied ‘Naar Jeruzalem’   
geloofsbelijdenis 
Ps.43:3,4,5  
zegen 
orgelspel 
 
 
  



Gemeente van Christus, 
 
** zingen onder de schaduw van de dood 
 
‘Hoera, hoera, daar komt Hij aan!’ In de verte zie je ze juichen. Mensen draaien hun 
hoofd om. Kinderen rekken zicht uit. Ja, daar in de verte is beweging! Kijk, ze zwaaien 
daar vrolijk met vlaggen van lange palmtakken. Je hoort het gejuich door de rijen golven. 
‘Hosanna! Hosanna! Het feest gaat beginnen! Gezegend Hij, die komt in de naam van de 
Heer’. Kijk sommige mensen trekken hun bovenkleed uit en leggen dat op de grond. Een 
tapijt voor de koning! De rode loper gaat uit! Mensen zingen en juichen. 
 
Ho stop! Kan dat wel vandaag? De feestelijke intocht van Jezus vieren in een tijd dat het 
sociale en economische leven in ons land op slot zit, dat veel mensen in ons land ernstig 
ziek zijn, dat nog meer mensen het virus vrezen? Vandaag feestvieren in een kerk, waar 
morgen een troostdienst wordt gehouden voor de broeder die is overleden aan de pan-
demie? Past dan in de kerk een hoera-stemming? Kun je in coronatijd Palmpasen vieren? 
 
Het is inderdaad zingen onder de schaduw van de dood. Dat kan. En dan niet als een 
goed bedoelde poging tot wat afleiding en even wat positiviteit. Dat heb je ook nodig en 
dat lukt wellicht ook: Genieten van de natuur. Blij zijn met telefoontjes en berichtjes van 
verbondenheid. Dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn. Letten op de goede dingen. 
 
Maar dat is dit niet. Palmpasen in coronatijd. Zingen onder de schaduw van de dood gaat 
verder. Het verdriet voelen, de dreiging in de ogen kijken, de zorg in je hart ervaren voor 
zoveel anderen. En in deze omstandigheden toch zingen: ‘Hosanna, gezegend hij die 
komt in de naam van de Heer!’  
 
Weet je, ook de intocht van Jezus lag onder de schaduw van de dood. Er is blijdschap en 
zang. Terwijl Jezus weet –Hij heeft het zijn leerlingen gezegd – dat de leiders in Jeruza-
lem klaar staan om hem uit de weg te ruimen. Terwijl Hij weet – Hij heeft het zijn leer-
lingen gezegd – dat Hij in Jeruzalem sterven zal. Toch geeft Hij een feestelijk loflied op!  
 
Zingen onder de schaduw van de dood. Is dat niet kenmerkend voor een kind van God? 
Zingen we met Psalm 42 niet dat we zelfs in de nacht blijven zingen? Was het niet Paulus 
die in de Romeinse kerkers de lofzang aanhief? En is het niet Jakobus die zegt: als je be-
proevingen meemaakt, wees dan blij omdat het je dichter bij God brengt? Het is inder-
daad kenmerkend voor geloof: de realiteit in de ogen kijken en toch zingen! 
 
Nee, je doet dat niet zomaar: zingen onder de schaduw van de dood. Palmpasen vieren in 
corona-tijd. Er ligt een geheim in deze blijdschap, dat al bij Jezus is begonnen. Hij begint 
de lijdensweek met een feestelijke intocht! Wat is dat voor houding? Zullen we eens kij-
ken wat hier gebeurt? Luisteren naar de zang? Ons hart openen voor het goede nieuws? 
 
** Jezus zoekt het hart 
 
‘Gezegend Hij die komt’. Het is Jezus zelf die deze lofzang oproept. Door het Hosanna laat 
Jezus zijn boodschap horen. En Hij zoekt daarmee het hart van zijn volk. Het gezang en 
gejuich laten zien waar het om gaat. Jezus is de dirigent. Want Hij houdt altijd de leiding. 
 



Op het eerste gezicht lijkt Jezus het zwijgende middelpunt. Die alles over zich heen laat 
komen. Zou Hij dit wel leuk vinden? Al die aandacht? Die uitgesproken verwachting dat 
Hij koning gaat worden? Hij is toch altijd degene die op de achtergrond blijft? Die zich 
verzet tegen politieke macht? Die de eer van mensen vermijdt? 
 
Dat klopt. Maar nu even niet. Want de tijd is rijp om uit de schaduw te komen. Om een 
beweging op gang te brengen. Om een signaal af te geven.  
Als jij een jonge ezel vordert met als enige motivatie: ‘de Heer heeft het nodig’.  
Als jij de laatste etappe naar Jeruzalem op een rijdier gaat zitten, te midden van duizen-
den mensen, terwijl je weet hoe lang er al gefluisterd wordt: Zou Hij komen? Zou Hij ko-
ning worden?  
Als jij weet dat veel mensen de profetieën kennen. Over de Messias die op een ezel naar 
Sion zal komen om het koningshuis van David te herstellen?  
Dan steek jij het lont in de verwachting! Dan organiseer je het feest! Jezus is de dirigent. 
Hij weet wat Hij doet. Altijd. 
 
‘Hosanna, gezegend Hij die komt!’ Die zang roept Jezus op. Zo richt Hij zich op Jeruzalem. 
Hij begint zijn intocht in Betfage, het eerste voorstadje van Jeruzalem. Stap voor stap 
gaat het richting de poorten. ‘Jeruzalem, hier komt uw koning!’ De stad moet het horen. 
Sion moet zich klaar maken voor de finale. De juichende en zingende mensen, die vor-
men de megafoon van Jezus. Het gaat hem niet in de eerste plaats om de mensen die met 
hem meettrekken. Het gaat hem om de stad van God. Daarom trekt Jezus in de stad ook 
meteen door naar de ziel van Israël: de tempel. Dat is het reisdoel van deze intocht. Het 
is alsof Jezus de trompetten laat schallen in de stad.  
 
Jezus heeft dit feest geregeld. Hij weet wat Hij doet. Hij doet een greep naar het hart. Nie-
mand kan erom heen. Niemand kan om Hem heen. Vaak blijft zijn regie voor ons verbor-
gen. Maar soms moet je Oost-Indisch doof zijn om het te missen: Hosanna, gezegend Hij 
die komt in de naam van de Heer! Jezus heeft de leiding. Hij doet een greep naar het hart! 
 
** maar er is altijd wel een reden om niet mee te zingen 
 
Een feestelijke en zingende optocht. Massa’s mensen zingen het de inwoners van Jeruza-
lem toe: ‘Uw koning komt. Zet de poorten open. Zet uw harten open. Zing met ons mee!’ 
Maar Jeruzalem zwijgt.  
De menigte roept het de priesters toe: ‘Begin vast met de extra offers. De Messias komt. 
Voor bevrijding en verlossing!’ Maar Jeruzalem zwijgt.  
Het Hosanna doet een beroep op de Schriftgeleerden: ‘Kom toch om de Heer te aanbid-
den! Juich toch mee! Het vrederijk van David breekt aan!’ Maar Jeruzalem zwijgt. 
 
Het is de koude douche waarmee het verhaal afloopt: Marcus schrijft: ‘Jezus trok Jeruza-
lem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij met 
de twaalf terug naar Betanië.’ Dat lijkt een nuchter feitenrelaas. Maar het de ontnuchte-
rende afloop van de intocht. In Matteüs lezen we dat de mensen uit de stad geïrriteerd 
vragen: ‘Wat is dit voor drukte? Wie is die man?’ En dat de Farizeeën het Jezus kwalijk 
nemen als sommige kinderen op het tempelplein doorgaan met het zingen van het Ho-
sanna. In Lukas lezen we dat Jezus huilde toen Hij de stad binnenreed. Jeruzalem zwijgt 
als zijn koning binnenkomt. De feestelijke intocht loopt stuk. De rode loper houdt op bij 
de poorten van Sion. 



 
Er is altijd wel een reden om niet mee te zingen. Om Jezus even onder de pauzeknop te 
zetten. Om de mond dicht te houden en niet mee te zingen.  
We hebben het nu even te druk. Later misschien, als we meer tijd hebben. Stop even met 
zingen alsjeblieft. Dan kunnen we ons niet concentreren. De nood van de tijd vraagt dat 
wij ons volledig kunnen focussen.  
Of: Maar weet je het wel zeker dan, dat Hij het is? Er zijn zoveel mensen die beweren dat 
de oplossing kennen. En dat er honderden, duizenden mensen zijn die het geloven, bete-
kent natuurlijk niet dat ik er ook van overtuigd moet zijn.  
Of: Wat een ophef zeg! Doe eens een beetje nuchter. Niet zo fanatiek! Je gaat toch zeker 
niet zingen op straat! Als hij nu echt een koning was. Of een wereldkampioen. Maar hij 
zit niet eens op een paard, maar op een ezel!  
Of: Weet je wel wat ik meegemaakt heb! Mijn hart zit vol verdriet. En ik voel me ook 
boos om wat mij overkomen is. Zingen lukt nu even niet. Ik voel me gewoon niet blij en 
wil me ook niet blij voelen. Ik kan al die feestelijkheid niet eens aanhoren! 
 
Er is altijd wel een reden te vinden om niet te zingen. Om de uitnodiging van Jezus langs 
je heen te laten glijden. Zijn aanspraak van je af te houden. Om de vreugde van Christus 
even naast je neer te leggen. Zo aanstekelijk als blijdschap werkt, zo aanstekelijk werkt 
ook negativiteit, gemopper, frustratie en scepsis. Er is altijd wel een reden om niet te 
zingen. En het anderen te beletten. 
 
** want wie wil er een nederige koning? 
 
Weet je wat het probleem is? Die ezel! De ezel is de steen waaraan men zich stoot. Wie 
wil er een koning op een ezel? Wie wil er een Heer die wereldkampioen in nederigheid 
is? Die arm en zwak is? Die zich laat bespotten en martelen? Die op weg is naar het 
kruis? 
 
Jezus is zo’n andere koning dan mensen verwachten. Maar als je zoiets zegt, dan moet je 
ook naar jezelf kijken: wat verwacht ik eigenlijk van de Heer? Is dat afgestemd op wie Hij 
is? Ook wij maken snel onze profielschets: Mijn Verlosser moet mij troosten in mijn ver-
driet, Hij moet een eind maken aan de familieruzie, het zou mooi zijn als Hij mij geneest 
van mijn chronische vermoeidheid, Hij moet mijn eenzaamheid oplossen, mijn school-
werk zegenen, mijn zaak succesvol maken, mijn gezin bewaren. 
 
Maar Jezus komt op een ezel. En dat is maar niet tijdelijk, zoals de mensen dachten die 
Hem toejuichten. Het is een kenmerk van Gods knecht in deze wereld. De profeten spre-
ken ervan. Zacharia: Uw koning komt in nederigheid. Hij rijdt op een ezel. Zijn kracht is 
geen zichtbare macht. Zijn eer is geen onoverwinnelijke uitstraling. Jesaja: Hij zal het 
niet van de daken schreeuwen, zijn stem niet verheffen.  
 
Zeker, zo organiseert Jezus zijn mislukking. Naar de mens gesproken. Hij schudt Jeruza-
lem wakker door de juichende mensen. Maar laat dan het beeld zien van de koning op 
een ezel. De mensen reageren afwijzend. Zo iemand willen ze niet. Het wordt een ‘nee’ 
tegen deze Messias. Dat ‘nee’ zal alleen maar sterker worden. Tot ze zich van Hem ont-
doen door hem te doden. Pas daar, aan het kruis, begint zijn koninkrijk. Waar de vrede 
met God wordt gesloten. Waar de verzoening over de zonden wordt gedaan. Waar de 



genade wordt verdiend dat mensen tot Gods kinderen worden aangenomen. Waar men-
sen een nieuw leven ontvangen. Een leven in geloof, hoop en liefde.  
 
Hij rijdt op een ezel. In nederigheid komt Hij de stad binnen. In nederigheid komt Hij je 
leven binnen. Mag ik het zo zeggen: Op een ezel rijdt Jezus door onze wereld. Bereid om 
te dienen.  Om jouw ziekten, jouw smart, jouw angst en jouw schuld over te nemen. En 
aan het kruis te nagelen. Om jou aan God verbinden, wat er in je leven ook speelt. Om 
zijn vrede te geven, wat er in je wereld ook aan de hand is. Om het recht te herstellen, 
wat regeringen en koningen ook voor beleid voeren. Om je tot leven te roepen, zelfs als 
je sterft. Zo is Hij de Messias.  
 
** gezegend Hij die komt! 
 
‘Hosanna, gezegend Hij die komt!’  
Palmpasen in corona-tijd. Hoe doe je dat? 
Zingen onder de schaduw van de dood? Is dat reëel? 
 
Dat was het precies toen en daar: zingen onder de schaduw van de dood. Jezus begint 
zijn laatste week, zijn lijdensweek en laat de mensen het Hosanna zingen. De kruisiging 
kwam eraan, de dreiging werd gevoeld, de spanning liep op. En de mensen vierden feest, 
juichten en zongen. Het feest van hun verwachting. Het feest van hun hoop. Het feest van 
de koning die komt. Het feest van de Messias. Gezegend Hij die komt in de naam van de 
Heer! Ook al wisten zij nog niet op welke manier het zou gaan. Het begint met een lied. 
Niet voor het eerst gaat de zang voorop! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! 
Een lied dat ná kruisiging en opstanding nog veel meer kracht krijgt: Ja, werkelijk geze-
gend Hij die kwam in de naam van de Heer! Hij die de sjaloom gebracht heeft, die de 
hoop inhoud heeft gegeven. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend zij 
Jezus! 
 
Als Jezus zijn laatste week begint met het Hosanna, zouden wij dat dan niet doen? Zin-
gend de week beginnen? Wat de week ook brengt. Er is veel onzeker over de komende 
tijd. Zorg voor jezelf, je gezondheid, je geliefden, maar ook je inkomen, je relaties, je op-
leiding. Eenzaamheid, angst, verdriet, ziekte, afscheid, conflicten, spanning… Het zal er 
zijn. En midden in deze werkelijkheid roept de Heer ons ook tot zingen. 
 
Gezegend Hij die kwam! 
En gezegend Hij die komt! 
Hij komt in de naam van de Heer! 
Gezegend het vrederijk dat Hij brengt! 
Hosanna in de hemel! 
 
Zo op weg gaan, ook als het een spannende, ongemakkelijke, moeilijke, ruige weg is. Als 
er veel vragen zijn, problemen zijn, verdriet komt. Op weg met Jezus. De koning op een 
ezel. Die aan het kruis de prijs betaalde. Voor onze redding. Zingend van de vrede die Hij 
brengt. Zingend van bewondering voor zo’n Heiland. Zingend om het de wereld te laten 
horen: Er is blijdschap! Er is hoop! Er is liefde! Er is verwachting! Hosanna! 
 
Amen 


