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De intocht van Jezus in Jeruzalem
Matteüs 21:1-11
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Thema: Bewonderen en geloven

Projectthema: Waarom juich je voor Mij?
Doel
Jezus werd bewonderd. Hij was populair door zijn woorden en daden, maar begrepen de mensen ook wie Hij echt was:
Gods Zoon, de beloofde Verlosser?
Toelichting
Het volk Israël heeft grote verwachtingen van Jezus door zijn woorden en wonderen die Hij gelovig doet. Als Jezus op een
ezel naar Jeruzalem rijdt, zien de omstanders daarin de profetie van Zacharia over de komende Messias uitkomen. Ze bewijzen Jezus de eer door hun mantels als ‘de rode loper’ uit te leggen, te zwaaien met boomtakken en Psalm 118 te zingen.
Jezus zal hun koning zijn in naam van de HEER. Hebben zij echt begrepen wie Jezus is, Gods Zoon en Verlosser van de
wereld? Stijgt wat ze van Jezus verwachten wel uit boven aards geluk?
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Juichen voor Jezus
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of ze wel eens voor iemand gejuicht hebben, iemand hebben aangemoedigd. Wat hadden ze daarvoor nodig (bv vlaggetjes of een spandoek)? Is het fijn om voor iemand te juichen? Vind degene voor wie jij
juicht het ook fijn?
Vertel aan de jongste kinderen vervolgens de geschiedenis van de intocht: Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.
Leg er de nadruk op dat Jezus wordt toegejuicht, omdat de mensen hopen dat hij koning over Israël wordt. En omdat ze
zijn woorden over God en zijn wonderen heel mooi en spannend vinden. Ze vinden Jezus een gelovige en goede man.
Maar Hij is veel meer.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is geen gewone held
Richtlijnen: Wie zijn jullie helden en heldinnen? Van wie zijn jullie fans? Waarom ben je fan? Misschien hoop je dat je net zo
goed wordt als jouw held? Wat doe je als je fan bent?
Maak dan de stap naar het Bijbelverhaal. De mensen bewonderen Jezus om wat Hij zegt en doet. Ze geloven dat Hij een
goede koning zou zijn! Daarom eren ze Hem bij de intocht. Maar kloppen hun verwachtingen wel? Jezus heeft gezegd dat
Hij niet op aarde zal regeren. Niet zijn fans, maar zijn vijanden krijgen hun zin. Jezus zal lijden en sterven en pas daarna, in
de hemel bij God de Vader, koning worden. Hij is geen gewone held, maar de Zoon van God.
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Fan van Jezus
Richtlijnen: De jongeren hebben vast mensen die ze bewonderen. Ze volgen hun helden via hun website of YouTube. Daardoor weten ze het nodige van hen: prestaties, levensgeschiedenis en gedrag. Soms blijkt hun held anders te zijn dan het
beeld van hem of haar was. Dan moeten ze hun beeld bijstellen.
Zo gaat het ook bij Jezus die Jeruzalem binnenrijdt. De mensen eren Hem als toekomstige koning op de troon van David.
Israël wordt weer groot met Hem. Op zich niet zo vreemd, maar Jezus heeft de bedoeling zelf uitgelegd. Hij zei steeds:
Ik zal lijden en sterven, mijn Koninkrijk is niet aards, maar goddelijk, hemels. In hun enthousiasme vergeten de juichende
mensen dat Jezus werkt aan Gods verlossingsplan voor de wereld. Ze zijn meer fans dan volgelingen.
Ook wij kunnen Jezus volgen, maar intussen het beeld dat de Bijbel van Hem geeft een beetje verdraaien. Uit onwetendheid? Of omdat het ons beter uitkomt? Hoe kun je dat voorkomen?
Extra Bijbelgedeelte: Johannes 18:36-37
(Jezus zegt tegen Pilatus onomwonden dat Hij geen gewone koning is, maar getuige van Gods waarheid.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het bijbelgedeelte
Dr. P.A. Elderenbosch verwijst bij dit gedeelte naar een discussie binnen het Jodendom over de komst van de Messias
van Israël. Komt Hij nu op een ezel of met de wolken? Beide tradities worden ook in het Evangelie genoemd. Onze tekst
en Matteüs 24,30. Elderenbosch citeert dan het antwoord: ‘Als zij (de Israëlieten) verdiensten hebben, zal Hij komen op de
wolken, zo niet, dan komt Hij op de ezel’. Als we dat serieus nemen – en waarom zouden we dat niet doen – dan is Jezus
intocht in Jeruzalem niet alleen teken van nederigheid – geen paard, maar een ezel – maar ook een teken van oordeel. Er
zijn geen verdiensten. Daarom moet Hij ook komen, opdat Hij op grond van zijn offer uiteindelijk zal komen met heerlijkheid
– waarbij de wolken een teken van Gods aanwezigheid zijn – om op de rechterstoel plaats te nemen (Matteüs 25,31-46).
vers voor vers
vs.1
Betfage ligt aan de oostzijde van Jeruzalem. De Here Jezus komt dus als de Messias, zoals de zon elke morgen
opkomt. Oude Christelijke kerken zijn zo ook ‘georiënteerd’ waarbij mensen werden begraven met hun voeten
naar het oosten, om bij zijn komst hun Messias in het Aangezicht te kunnen zien. De Olijfberg; dat is de plaats
waarop uiteindelijk de Messias van Israël zijn voeten zal stellen zo profeteert Zacharia (14,4.5).
vs.2
Het valt op dat de Here Jezus hierbij echt dat wat komen gaat ‘in scène zet’. Hij wil ons iets tonen, waarbij niets
aan het toeval is overgelaten. Dit is onderricht voor het hart.
Vs.3
De Here heeft ze nodig! Hij heeft ergens gebrek aan, dat is een vreemde gedachte. Hoe kan de Zoon des Mensen, hoe kan de Koning iets nodig hebben? Hij wil het nodig hebben (vergelijk de ‘visjes die gij hebt gevangen’ in
Johannes 21,10). Hij wil ons nodig hebben!
Vs. 4v Opnieuw een verwijzing naar de profeet Zacharia (9,9). Lucas legt er de nadruk op dat er nog niemand op de ezel
had gereden. Het veulen waarvan hier sprake is, doet dat hier ook veronderstellen. De Koning neemt het voor
het eerst als rijdier in gebruik. Anders dan bij bijvoorbeeld schapen, geiten of runderen, hoeft het eerstgeboren
ezelsjong niet te sterven. Net als voor de mens sterft voor hem een lam! De Here Jezus is zelf het Lam Gods. Net
als de offerlammeren komt Hij vijf dagen voorafgaande aan het Joodse Pesachfeest ‘in huis’. Dat huis is voor Hem
Jeruzalem. Opnieuw valt op hoe de Here Jezus hier de ‘regie’ heeft.
Vs. 6vv De klederen gaan uit, dat wil zeggen de mantels. Bij wijze van zadel, maar ook om het stof tegen te gaan. Dat
benadrukt hoe de Here Jezus binnenkomt als koning Salomo, die de zoon van David was. Hij onthult zich hier als
de Davidszoon. Met dat de mantels uitgaan, leggen de mensen hun ‘maskers’ af, hun uiterlijke schijn, hun status.
Ieder staat nu gelijk, niet zozeer in hun ondergoed, maar in hun gebedsmantel. Stelt u zich die drom van witte
gebedskleding op de Olijfberg voor. Het lijkt haast een wolk…
De palmtakken lijken een verwijzing te zijn naar het Loofhuttenfeest. Daarbij vierden de mensen – waarbij vreemdelingen
welkom waren in de loofhut – dat Gods volk leeft van Gods genade onder een geopende hemel, zoals ooit in de
tijd van de doortocht van Egypte, het angstland, naar het land van Gods belofte.
Vs.9
Over het Hosanna is onduidelijkheid; is het een juichkreet, of juist niet? Er is een verwijzing naar Psalm 118,25.26
de intocht van Gods Koning. Hosanna betekent letterlijk ‘Help!’ volgens sommige uitleggers zou het gaan om
heerschappij.
Vs. 10v De reacties zijn verschillend. Dat legt de vraag bij ons. Hoe zal ik Hem ontvangen, hoe wil Hij zijn ontmoet?

Auteur:GJK

Liederen
Psalm 118: 1, 7 en 9
Lied 526 						(=Gezang 166)
Lied 440 						(=Gezang 127)
Lied 551
Wij zwaaien met takken 					
Hemelhoog 195
Hosanna 						
Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert
Hosanna, we maken een rij 				
Op Toonhoogte 430
Klim in de hoogste bomen (Palmpasen) 			
Alles wordt nieuw 1:25
Hosanna, hosanna 					Opwekking 298
Eenmaal zullen wij de koning zien 				
Opwekking 85
Gezegend, Hij die komt 					
Opwekking 106
Auteur: PZ
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Juichen voor Jezus
Inleiding
Gesprekje met de kinderen. Wie van jullie kijkt er wel
eens naar een voetbalwedstrijd op tv? Of in het echt?
Wat gebeurt er als een voetbalspeler de bal in het doel
schiet en een doelpunt scoort? Dan hoor je mensen, ook
wel het publiek genoemd, juichen, klappen en schreeuwen. Vaak zie je mensen ook verkleed. Als ons Nederlands elftal moet spelen bijvoorbeeld, zijn alle mensen
in het oranje. Spandoeken, trommels, rood-wit-blauwe
schmink. Wat denken jullie: doen de mensen dit omdat ze
blij zijn? Of zouden ze als ze zo schreeuwen en juichen,
boos zijn? Ze willen de spelers aanmoedigen. Feest
vieren als ze scoren.
En de voetbalspelers? Denken jullie dat zij het fijn vinden
dat het publiek voor ze zingt, juicht en klapt?

Bijbelverhaal
Hosanna! Eer voor de Zoon van David!
Tamar en Boaz spelen langs de kant van de weg, als
ze ineens mensen horen schreeuwen. Tamar en Boaz
kijken elkaar aan: ‘Wat is daar aan de hand?’, zeggen
ze in koor. Er verzamelen zich allemaal mensen. Tamar
en Boaz kunnen niets zien. Er staan zoveel mensen. Ze
dringen zich tussen de mensen door. Ze zijn zo benieuwd
wat er gebeurt. ‘Hosanna!’, horen ze opnieuw. Tamar
vraagt aan Boaz wat dat betekent. Maar Boaz haalt zijn
schouders op. Hij weet het niet. Ze zien mensen met
grote takken. Ze zwaaien ermee. Sommige mensen leggen de takken op de grond. Weer andere mensen doen
hun grote jas, hun mantel, uit. Ook de mantels leggen ze
op de grond. ‘Kijk daar!’, roept Boaz. ‘Ik zie een ezel!’.
Tamar buigt zich naar voren om het ook te kunnen zien.
‘Er zit een man op, Boaz! Zie je hem?’. Zodra de man op
de ezel voorbij komt rijden, beginnen mensen te juichen.
Ze klappen, ze schreeuwen, ze joelen. Er wordt geroepen: ‘Wie is die man? Waarom rijdt hij op een ezel?’ Bij
de man op de ezel loopt een groep mensen. Ze geven
antwoord: ‘Dit is Jezus! Jezus de profeet. Jezus uit
Nazaret!’. Tamar kijkt naar Boaz. ‘Weet jij wat een profeet
is?’. Boaz trekt zijn schouders op. ‘Nee, ik weet het niet.
Maar ik denk dat hij een heel belangrijke man is. Waarom
zouden de mensen anders zo hard juichen en schreeuwen?’ Tamar knikt. Boaz heeft gelijk. ‘Misschien is hij wel
een koning! Oh, Boaz, misschien is die meneer wel een
koning! En wij zijn erbij!’ Boaz en Tamar beginnen ook
te klappen. Ze vinden het wel een heel spannend idee.
Een koning! Vlak voor hun neus. Maar toch ziet deze man
er niet uit als een koning. Hij rijdt op een ezel. Koningen
rijden vaak op een paard. Deze meneer heeft geen kroon
op zijn hoofd. En ook geen mooie kleren. ‘Kom Boaz,
laten we weer gaan spelen. Ik ben de koningin, en jij bent
de koning’. ‘En dan leg jij allemaal takken voor mij op de
grond. Oh, en ik doe alsof ik op een ezel rijd!’ Boaz en
Tamar spelen de hele middag. Pas als het wat donker
begint te worden, lopen ze naar huis. Ze zijn uitgeput. Na
het eten vallen ze gelijk in slaap en dromen allebei van
die speciale man op een ezel.
Tamar en Boaz juichten voor iemand die misschien wel
koning was. In de Bijbel staat dat die man de Here Jezus
is. Hij gaat op weg naar Jeruzalem. De mensen zijn blij
dat Hij daar is. Ze houden van de Here Jezus, omdat
Hij zo mooi over God vertelt. Omdat Hij wonderen doet.
Omdat Hij goed is voor iedereen die Hij tegenkomt. Wat
zou Jezus een goede koning zijn!
Auteur: LZ
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Jezus is geen gewone held.
Inleiding
Ben jij ook fan van iemand? Wie is jouw held? Sommigen
van ons zijn fan van een bekende sporter. Anderen van
een populaire zanger. Als je fan bent volg je alles van
jouw idool op de voet. Je houdt het nieuws bij, en kijkt
zoveel mogelijk wedstrijden of optredens. Misschien hoop
je stiekem wel dat je later even goed wordt. Dat zou toch
mooi zijn! Als je jouw idool in het echt ziet, moedig je hem
of haar luidkeels aan. Je staat te juichen en te springen
van enthousiasme. Maar weet je ook waarom je fan bent
van iemand? Of ben je fan omdat iedereen deze persoon
leuk vindt?
Het volk Israël is ook fan van iemand. Namelijk van Jezus
uit Nazaret. De Israëlieten verwachten veel van Jezus.
Kijk maar eens naar wat Hij allemaal gelovig gezegd en
gedaan heeft. En nu is het zover! Jezus komt samen met
zijn volgelingen naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. De manier waarop Jezus komt, doet hen denken aan
een verhaal van een van de profeten van vroeger: Zacharia. Zacharia had de Israëlieten verteld over de Messias
die naar Jeruzalem zou komen op een ezel. Dus grote
opwinding onder het volk. Luister maar wat er gebeurde.
Verhaal:
Als we het verhaal binnenstappen zijn Jezus en zijn
volgelingen bij Betfage een plaatsje op de Olijfberg. Ze
hebben er al een hele reis opzitten. Wat was het een
mooie tijd voor de discipelen. Vol verhalen en discussies
met hun Heer. Ze leerden elke dag meer over God. Ze
waren er opgewonden van. Terwijl Jezus stil is. Hij weet
wat Hem allemaal te wachten staat als Zoon van God. Dit
jaar gaat Hij niet enkel het Paasfeest vieren. Dit jaar is Hij
deel van Gods plan om de wereld te verlossen. Jezus zal
licht brengen in het donker en de dood overwinnen.
Bij Betfage stuurt Hij twee discipelen het dorp in. Ze
moeten op zoek naar een ezelin en haar veulen. Om
deze bij Jezus te brengen. Tegen de eigenaar moeten
ze zeggen: ‘De Heer heeft ze nodig.’ Dan zullen zijn
volgelingen de ezelin zonder problemen meekrijgen.
Jezus zal de ezelin gebruiken om Jeruzalem binnen te
rijden, en zo de profetie van Zacharias te vervullen. De
mensen zijn de woorden van Zacharias niet vergeten. Het
kan niet anders. Jezus is de Messias waar Zacharia het
lang geleden over had. Jezus. Een diepgelovig man, die
mooie woorden over God sprak en wonderen deed. Hij is
het waard om Hem te eren. De mensen brengen Jezus
eer door hun jassen uit te spreiden over de weg als een
soort rode loper. Verder zwaaien ze met palmtakken en
zingen Psalm 118. De Israëlieten doen er alles aan om er
een groot feest van te maken. Iedereen mag het horen:
Jezus zal hun koning zijn in Gods Naam. Jezus wordt de
nieuwe koning van Israël, koning op de troon van David.
Jezus zal hen helpen om weer een groot en machtig volk
te worden.
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Prachtig hoe enthousiast het volk is. Maar hebben ze wel
echt begrepen wie Jezus is? Want Jezus is niet een of
andere aardse koning. Dat heeft Jezus zijn volgelingen
en het volk Israël ook verteld. Maar dat zijn de mensen
even vergeten. Ze denken er compleet niet meer aan dat
Jezus bezig is Gods plan om de wereld te verlossen uit
te voeren. De fans van Jezus moeten in de dagen die
volgen dan ook toekijken hoe de vijanden van Jezus hun
zin krijgen. Want Jezus moet lijden en sterven. Om pas
bij God zijn Vader in de hemel koning te worden. Jezus is
Gods Zoon en de Verlosser van deze wereld.
Om te onthouden:
De mensen hadden bewondering voor Jezus, dat kun
je wel zien als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt.
Ze maken van hun kleren en palmtakken een weg waar
Jezus over kan rijden. Ze juichen en zingen voor Hem.
Want Jezus was populair door wat Hij zei en deed. Toch
gaat het erom dat je ietsje verder kijkt dan je neus lang is.
Wat jij van Jezus mag verwachten gaat verder dan welk
aards geluk dan ook. Het gaat er om dat jij echt begrijpt
wie Jezus is: Gods Zoon, de beloofde Verlosser.
Vragen:
• Van wie ben jij fan? En hoe laat je aan de rest van de
wereld zien dat jij fan bent van deze persoon? Vindt
je het belangrijk om te weten of het goed gaat met je
idool, en wat hij of zij allemaal presteert en bereikt?
Kun je jouw antwoorden ook uitleggen?
• Ben jij ook fan van Jezus? Hoe kan iemand dit aan
jou zien? Wordt fan van Jezus zijn (=in Hem geloven)
makkelijker als je met meer fans bent en elkaar kunt
steunen? Leg je antwoorden maar uit.
• Wat is het verschil tussen fan zijn van Jezus, en fan zijn
van een sporter of muzikant? Hoe kunnen we als fan
van Jezus steeds meer over zijn doel met ons leven te
weten komen?
Luister samen met de kinderen als afsluiter (een stukje
van) het lied Jezus Overwinnaar (Opwekking 832):
https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8
Auteur: HR
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Fan van Jezus
Toen ik klein was, een jaar of zes, stond er bij mijn ouders
in de huiskamer een klein kastje.
Bovenin zaten twee laden en daaronder twee deuren
waar spulletjes achter lagen.
Mijn moeder besloot om een nieuw kastje te kopen, dan
kon dit oude kastje naar boven toe.
Een van de laden was van mij. Mijn kleurpotloden lagen
daar in, mijn armbandje, een schriftje met een pen. Groot
was het niet, maar het was van mij.
Toen ik hoorde van het nieuwe kastje, gaf ik gul mijn
laatje weg aan mijn broer.
Ik wilde wel een laatje in het nieuwe kastje.
Mijn moeder zei dat er in het nieuwe kastje geen laatjes
zaten.
Maar ik bleef bij mijn besluit: ik gaf het laatje aan mijn
broer.
Ik geloofde niet in een kastje zonder laatjes, wat mijn
moeder ook zei.
Zij moest zich wel vergissen...
Toen het kastje kwam begreep ik dat ik mijn ogen had
gesloten voor de werkelijkheid.
Het had geen laatjes.
Een weg terug was er niet, mijn broer had zijn laatje al in
gebruik genomen...
Verhaal
Eerst gaan we ver terug in de tijd: 520 jaar voordat Jezus
werd geboren (en dat is al meer dan tweeduizend jaar
geleden.) De profeet Zacharia profeteerde toen:
‘Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin....’

En kijk, een paar eeuwen later...
Jezus komt met zijn leerlingen aan bij een dorp, Betfage
op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem.
Het is een week voor het Paasfeest. Jezus weet wat er
gaat gebeuren, Hij gaat sterven.
De leerlingen denken niet meer aan de woorden die Jezus heeft gesproken over zijn lijden en sterven. Ze begrijpen dat ook niet goed. De leerlingen denken dat Jezus tot
koning wordt gekroond. Dat Hij vrede zal brengen tussen
de volken. Hij is hun held! En wat zal hun positie dan wel
worden! Alles komt goed!
Jezus is gestopt. Hij kijkt naar zijn leerlingen...dan wijst hij
er twee aan en zegt: ‘Ga het dorp in en al gauw zie je een
ezelin met haar veulen. Zij staan daar vastgebonden aan
een boom. Maak ze los en breng ze bij me. Als iemand
vraagt wat je aan het doen bent, moet je zeggen: ‘De
Heer heeft ze nodig.’ Dan zal je toestemming krijgen om
ze mee te nemen.’
De twee leerlingen gaan op weg en hopen er het beste
van. Stel je voor dat ze aangehouden worden, dat ze voor
dieven worden aangezien. Maar nee, als Jezus het zegt
komt het wel goed. Zij hebben veel bewondering voor
Hem. Hij is hun grote voorbeeld! Zij hebben zoveel van
Hem geleerd, Jezus is zo wijs...
En...het gaat inderdaad zoals Jezus het zei. Al snel zijn
ze terug met de ezels.
Er worden mantels op de ezels gelegd en Jezus gaat op
het veulen zitten.
Zo gaat Jezus op weg naar Jeruzalem, op een ezel, niet
op een paard. Jezus is wel de Koning, maar heeft geen
verbeelding. Hij is een dienende Koning, Hij houdt van de
mensen, Hij wil zelfs voor hen sterven.
Onderweg hebben veel mensen zich aangesloten bij
Jezus en de leerlingen.
Nu Jezus op de ezel naar Jeruzalem rijdt, op weg om
koning te worden, rukken ze takken van de bomen en
zwaaien ermee: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Anderen leggen hun mantels op de grond, zodat de ezel er
over heen kan lopen: als eerbewijs voor koning Jezus.
Hij is hun held!
Jezus zit stil op de ezel en laat de mensen maar gaan. Zij
hebben het nog steeds niet begrepen.
Zij hebben wel onthouden dat Hij heeft gezegd dat Hij zijn
Koninkrijk zal bouwen. Hun ogen zijn gesloten voor de
werkelijkheid...
Zij zijn vergeten dat Hij heeft verteld dat het geen aards
koninkrijk is. Dat Hij moet lijden en sterven om de brug
naar God te herstellen, zodat de mensen weer bij God
kunnen komen. Dat is Gods Koninkrijk. Dat is Gods plan
voor de mensen.
Eigenlijk zijn de mensen meer fan van Jezus dan
volgelingen...
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Ben jij een fan van iemand?
Misschien van een artiest?
Halleluja, ik prijs mijn held!
Ik ben heel erg op hem gesteld,
Hij zingt zo cool en sexy.
Een toegangskaartje kost veel geld.
Dat heb ik over voor mijn held
en mijn cd-collectie
Van een voetballer?
Halleluja, ik prijs mijn held!
Zoals hij schittert op het veld,
zo zie je er maar weinig.
Met nummer 7 op zijn rug
is hij volmaakt, hij schiet zo vlug,
zijn schot is heel rechtlijnig.
Ben je fan van je geld?
Halleluja, ik prijs mijn held!
Ik heb het zelf verdiend, mijn geld,
’t veraangenaamt mijn leven
Het leven is al duur genoeg
en ‘k moet vanavond in de kroeg
een rondje kunnen geven.
Of.... is Jezus je Held?
Halleluja, ik prijs mijn Held!
Hij is heel erg op mij gesteld,
Hij gaf voor mij zijn Leven!
Wat kan ik anders doen vandaag,
nu Hij mij stelt die ene vraag:
Mijn hart aan Hem te geven?
(Tekst: Ria van Buuren- Van den Berg .Kan gezongen
worden op ‘Halleluja, lof zij het Lam’)
Auteur: RvBvdB
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Jongerenpagina

Bewonderaar of gelovige?
In de showbizz wereld is het een tijdje ‘in’ geweest om
foto’s in allerlei social media te posten, waarop de ‘celeb’
zich liet zien zonder make-up en in gewone spijkerbroek
met slobbertrui. Voor veel bewonderaars een afknapper.
De gevierde actrice die we kennen van de parades op de
rode loper in designerjurk, met perfect haar en make-up
en badend in glitter en glamour, ziet er opeens een stuk
minder schitterend uit. Gisteren nog groot op de cover
van één of ander blad, gefotoshopt en wel. Vandaag blijkt
dat de dame meer rimpels heeft en het sixpack van meneer zich verschuilt achter een iets dikker laagje vet dan
gedacht. Voor menigeen genoeg reden om de status van
‘idool’ bij te stellen naar ‘gewoon mens’.
Vandaag zien we Jezus glorieus binnenrijden in Jeruzalem. Voor de juichende omstanders een mens met
sterrenstatus. Alom bewonderd om wat Hij tot nu toe heeft
gedaan en gezegd. Hij geneest zieken, wekt zelfs doden
op. Gaat onbevreesd in discussie met de Schriftgeleerden
en leest hen de les. Begrijpt de gewone man en is niet
te beroerd om een praatje aan te knopen met tollenaars
en zondaars. De ideale kandidaat voor rebellie tegen de
Romeinen. Naarmate Jezus dichter bij Jeruzalem komt
groeit de menigte bewonderaars. De rode loper gaat uit.
De koning van de Joden komt er aan.
Kijk maar eens naar deze afbeelding. De bewondering
spat er af.
Niet veel later is de bewondering wel over en keren de
Joden zich massaal tegen de man van wie ze zo’n hoge
dunk hadden. Hij blijkt toch maar een gewoon mens. Wat
een afknapper.
Zou dat juist het meest bewonderenswaardig kunnen
zijn? De Koning van hemel en aarde is gewoon mens
geworden. Hij legt al zijn koninklijkheid, zijn goddelijkheid,
af, laat de rode loper links liggen om straks een schandelijke dood te sterven. Van alles en iedereen verlaten. Uit
liefde voor zondige mensen. Geloof je dat?
Wie is Jezus voor jou?
Een idool, een ster die je bewondert, zolang Hij zijn sterrenstatus waar maakt? Dat wil zeggen: voldoet aan jouw
verwachtingen.
Een gewoon mens als jij en ik, nogal een tegenvaller?
God die naar je toekomt als mens, zodat je Hem kunt en
durft ontmoeten?
Vrijheidsstrijder, vriend of verlosser?
Wie zit daar op die ezel?
Ben je bewonderaar of gelovige?
Kerntekst
‘De mensen vroegen zich af: ‘Wie is die man?’ (uit de
Bijbel in gewone taal vers 10b)
Auteur: JW-M
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