
Ik was erbij 
Orde van dienst en preek 25 maart 2018 
Marcus 11: 1-11 
Ds. Jaap van den Akker 
 
- Voor de dienst oefenen we: “Zwaai zwaai, zwaai (Als de Graankorrel, nr. 8) en “Trekken naar de stad van 

je verlangen” (Graankorrel nr. 9) 
- Welkom 
- Aanvangslied NLB “Veertig dagen nog tot Pasen” (ONC/Ichthus 142) 
- Groet 
- Bemoediging 
- Drempelgebed 
- Moment met de kinderen 
- Psalm van de zondag NLB 118: 1 “Laat  ieder ’s Heren goedheid prijzen” 
- Kyrie 
- Lied: “O liefde die verborgen zijt” (NLB 561: 1, 4 en 5) 
- Gebed bij de opening van de schriften 
- Lezing: Marcus 11, 1-11 
- Lied “Verheug u, gij dochter van Sion” (NLB 550) 
- Preek 

Wat een herrie in de stad zeg. 
En wat een drukte. 
Elk jaar ben ik weer verbaasd dat er zoveel mensen naar Jeruzalem komen om het Pesachfeest te vieren. 
Het duurt nog een week en de stad puilt nu al uit. Ik wurm me er maar doorheen. Ik moet naar de markt. 
Als ik vandaag geen meel koop dan is het uitverkocht en dan kan ik als enige in Jeruzalem geen matses 
maken deze week. Dat kan niet met seideravond 
Wat een herrie. Wat een drukte… 
Hé, het lijkt wel of er daar iets aan de hand is. Iedereen loop naar de poort, en erdoorheen, de stad uít! 
Wat zou er zijn? Krijgen we hoog bezoek in Jeruzalem?  
Nieuwsgierig loop ik met de drom mee. Waar de afgelopen dagen iedereen de poorten van de stad 
inkwam is het nu dringen om naar buiten te komen. 
Voor ik het weet sta ik in het Kidrondal, buiten de stad op de weg naar Jericho. Steeds meer mensen 
stellen zich langs de kant van de weg op. Ik sta er midden op en kijk de mensen langs. Ik tuur de weg af. 
Waar wachten we op? Wat is er te zien? Komt er iemand aan? Ja, warempel, het lijkt inderdaad of er 
iemand aankomt in de verte. Een groepje mensen daalt de Olijfberg af. Ze komen uit de richting van 
Betfage. Er zit ook iemand op een paard zo lijkt het. Ach, nee, het is een ezeltje. Een kleintje nog. 
Wat een vreemde optocht. 
Zonder dat ik het door heb komt er een wijsje in me op. Ik begin te neuriën: Verheugt u gij dochter van 
Sion… en jonkvrouw Jeruzalem juich…de koning rijdt binnen… hij rijdt op een ezel.. 
 
Opeens besef ik wat ik aan het zingen ben. 
Nou ja zeg. Het lijkt wel of dat oude liedje werkelijkheid wordt vandaag. 
Het is dat prachtige liedje van de profeet Zacharia. Hoe ging het ook al weer: 
9Juich, 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. 
10Ik zal de strijdwagens verjagen en de paarden uit Jeruzalem; 
de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde. (Zacharia 9: 9 en 10) 



 
Ja dat liedje is het. 
Maar dat moet ik niet te hard zingen. Overal zitten er verklikkers in Jeruzalem. Romeinse spionnen. En dit 
is eigenlijk een oud verzetsliedje. Een verzetsliedje van ruim 400 jaar oud. Van toen de Babyloniërs 
werden verslagen. Van toen we weer terug mochten keren naar Jeruzalem. Van toen we de stad weer 
opbouwden, en de tempel weer uit haar as deden herrijzen. Toen we éigen baas waren en God konden 
eren op onze eigen manier. Zonder inmenging van de Romeinen. Om maar te zwijgen van de priesters en 
oversten die heulen met de vijand. Die rijk worden van de bezetters die spotten me God! 
Maar het is gevaarlijk om dat te zeggen. Het is zelfs gevaarlijk om dat te denken. En het liedje van 
Zacharia, het is een geuzenliedje geworden. Mijn schild en den betrouwen, zijt gij o God, mijn heer…de 
tirannie verdrijven die mij mijn hard doorwond. 
Ja want zo is het wel. Je gaat er kapot aan. Aan die bezetting. De belasting wordt elke week hoger. De 
angst neemt elke week toe. Kunnen we wel Pasen vieren zo meteen? En de arrogantie ook van die hoge 
heren uit Rome en de elite in Jeruzalem. Zou God ons ook nu komen bevrijden? 
 
De stoet komt dichterbij. 
hé, het is Jezus. Jezus zit op dat ezeltje. En zijn vrienden lopen ernaast. Een wonderlijke stoet. Een 
volwassen kerel op een ezel. Er liggen mantels op de rug van het beest, als een soort zadel en rustig loopt 
het de weg af, van de Olijfberg naar beneden, door het Kidrondal en nu langzaam weer omhoog naar de 
poort van de stad. 
Opeens gaan er een paar mensen zingen. “Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Gezegend het koninkrijk van onze Vader David!” En steeds meer mensen doen mee. Het wordt een 
zegetocht. En wat een lef. Ik durfde net niet eens het liedje van Zacharia te zingen, maar dit is nog veel 
erger, dit is een directe belediging van de keizer in Rome. Ja - het rijk van Koning David. Toen was er vrede 
in Jeruzalem en Juda. De gouden eeuw. Toen was het land van iedereen toen werd er niemand uitgebuit. 
Toen stond God centraal. De enige God. De God van de uittocht. De bevrijder van de tirannie en alles dat 
ons mensen kleinmaakt en inperkt. 
 
Wat een wonderlijke optocht. Dat is nog eens wat anders dan als Pontius Pilatus de stad binnenrijdt. Hoog 
verheven op zijn paard. Een paar ruiters ervoor galopperend, om iedereen van de weg te jagen. Met zijn 
zelfgenoegzame kop kijk hij dan - hoog op zijn paard, naar beneden naar mij, naar ons -het volk. Of liever 
nog gunt hij ons geen blik waardig en kijkt hij arrogant over ons heen. 
Maar dan Jezus. Kijk, door dat ezeltje zit hij precies op ooghoogte. Hij kijkt de mensen aan en knikt ze 
vriendelijk toe. Hij zwaait naar ze. Hij schudt handen. Hij lacht. Het ziet er wat koddig uit, maar hij lijkt 
echt met je begaan. Hij leeft met je mee – zo voelt het. Maar hij heeft ook iets bezorgds over zich. Zou hij 
ook beseffen dat het gevaarlijk is om zo’n zegetocht te houden? Dat de Romeinen en de priesters het 
gevaarlijk vinden als je zo veel mensen enthousiast maakt. Als je zoveel mensen op de been kunt 
brengen? Het moet wel. Als dat maar goed gaat. Het gejuich en geroep wordt steeds luider. Mensen 
leggen hun jassen op de weg. Ze zwaaien. Ze rukken takken van de bomen als ze geen jas hebben om neer 
te leggen, of ze zwaaien ermee. 
Een koning op een ezeltje. 
Het is de wereld op zijn kop. 
 
Dan komt de stoet ook aan mij voorbij. 
Ik neurie nog steeds van ‘Jonkvrouw Jeruzalem’. Maar om nu hard hosanna te gaan roepen? Is dat nu 
nodig? Enthousiast dansend en zingend loopt iedereen achter Jezus aan. Ik niet. Ik weet het even niet 
meer. Die meel voor mijn matses kan nog wel even wachten. Ik ga op een steen zitten. De weg ligt 
bezaaid met takken en jassen. De stoet loopt de stadpoort binnen. Het geluid sterft langzaam weg. 
 
Zou deze Jezus de Messias zijn? De koning uit het lied van Zacharia? 
De Zoon van David? David danste ooit in zijn ondergoed de stad in, toen de Ark van het verbond weer 
teruggevonden was. Zou Jezus ons God weer terug laten vinden? En is dit dan de manier? Het kan toch 
geen toeval zijn dat het wel leek of het lied, het visioen van Zacharia hier vandaag, voor mijn ogen werd 
uitgespeelt? 



Zou Jezus ons komen bevrijden? Bevrijden waarvan? Niet van de Romeinen, tenminste niet met een ezel 
en een paar van die simpele volgelingen. Waarvan dan wel? Zou Jezus ons komen bevrijden van ons zelf? 
Van wat ons dwars zit om echt te geloven in het visioen van vrede? Dat we ontdekken door deze koddige 
intocht op het ezeltje hoe ook wij verstrikt zitten in onze eigen macht en arrogantie. Weten we eigenlijk 
nog wel wat we vieren met Pasen? Dat we bevrijd zijn van de macht en de arrogantie van Egypte. Bevrijd 
om op te komen voor weduwen en wezen. Voor slaven en armen. Bevrijd om je niet door je eigen 
egoïsme te laten leiden, maar om te ontdekken dat vertrouwen op elkaar en op God heilzaam is. Dat je 
van delen juist meer krijgt dan minder. 
Zou Jezus daarom dit doen? Ja vast – dat is ook wel wat ik over Jezus heb gehoord. Dat hij zo leeft en zo 
deelt. 
Ja – hij bevrijd me van mijn scepsis, van mijn moeite om te geloven in een visioen van vrede! 
Maar zo arrogant ben ik toch niet? En ik doe toch mijn best om te delen en om te zien naar anderen! 
 
Waar moet ík dan bevrijd van worden? 
Zou het mijn terughoudendheid zijn? Mijn schroom, om voluit mee te zingen. Om fanatiek met takken te 
zwaaien. Om echt blij te zijn dat er een nieuwe weg gewezen wordt. Los van alles waar ik ook aan vast zit. 
Zekerheid, aanzien, een vast inkomen, en ook wat er van me verwacht wordt. De sociale laag waar ik me 
in bevind, vrienden en familie, collega’s. 
Wil ik dat wel en kan ik dat wel? Dat lied van hoop en vrede volgen… 
Ik weet het niet. 
Moeilijke vraag. Moet ik dat allemaal maar opgeven opgeven dan? Werk, vrienden? Belemmert het me? 
Een beetje wel. En soms helpt het me ook. Zijn ze er juist voor me, als ze me aanspreken, of de goede 
kant op wijzen. 
Ik heb nog veel om over na te denken deze dagen voor Pasen. Amen 
 

- Muzikaal intermezzo 
- Lied “Trekken naar de stad van je verlangen” (Graankorrel nr. 9) 
- De kinderen komen terug in de kerk met hun palmpasenstokken. Ze lopen een rondje door de kerk. 

Ondertussen zingen we: “Zwaai, zwaai, zwaai” (Graankorrel, nr. 8) 
Daarna gaan de kinderen naar buiten en met de koets naar het Langelandziekenhuis. We zwaaien de 
kinderen uit op het plein. 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Mededelingen 
- Collecte 
- Slotlied: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” (NLB 275: 1, 2 en 5) 
- Zegen 
- Antwoordlied: Licht dat terugkomt (ONC/Ichthus 102) 


