
1 
 

Gelezen:  
Zacharias 9: 9-10 
Johannes 12: 9-19 
 
Gemeente, 
 
Maar waarom zou ik Jezus Christus volgen? 
Om een vrede stichter te zijn. 
Zitten we daar niet om te snakken? 
Geen brandstichters, maar vredestichters. 
Te midden van zoveel onvrede en boosheid? 
Zoveel harde en boze woorden over en tot elkaar. 
Zoveel gemopper.  
. 
Wat een verademing als je iemand treft die de vrede sticht. 
 
Palmzondag is de intocht van de koning van de vrede. 
Geen softie is en elke conflict mijdt. 
Wel iemand die boven alle emoties en gedoe en geruzie staat en zorgvuldig zijn moment kiest.  
Dat doet Jezus op palmzondag 
Terwijl de spanningen oplopen en de opstand tegen Romeinse bezetters broeit 
Een vonk en de boel explodeert 
Om die reden was de Heer in voorgaande paar jaar zoveel mogelijk onder de radar gebleven.  
Meer dan eens vroeg hij om bv niet over zijn wonderen te vertellen. 
Tot dit moment: die eerste dag van de laatste week 
Jeruzalem en omstreken zit bomvol met joodse pelgrims. 
Met pasen en het gedenken van de uittocht uit Egypte stijgt het verlangen naar de bevrijding van de 
romeinse de pan uit. 
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En uitgerekend vlak dan doet Jezus dat mega wonder, hij wekt onder rook van Jeruzalem Lazarus op 
uit de dood.  
Daardoor kwam alles in een stroomversnelling – Jezus begon 
Door dit wonder presenteert Jezus zich als de langverwachte bevrijder 
En als Hij dan ook publiek naar Jeruzalem gaat, slaat de vlam in de pan. 
Je ziet twee mensenstromen op gang komen: de stad in en de stad uit. 
De stad in de massa die benieuwd naar Lazarus nu met Jezus mee optrekt en die getuigen: het is 
waar Lazarus is echt uit de dood opgewekt. 
De stad uit de mensen de verhalen hebben gehoord en hun bevrijder tegemoet trekken.  
Vooral Johannes onderstreept het Koninklijke van de intocht van Jezus  
De mensen die met palmtakken zwaaien 
Teken van overwinning. 
 
En Johannes formuleert: ze liepen de stad uit Hem tegemoet.  
Een staande uitdrukking voor als een koning werd binnengehaald.  
Precies het woord dat Pls gebruikt in 1 Tes 5 als Jezus komt dan zullen de gelovigen Hem tegemoet 
gaan in de lucht –niet om met Hem naar de hemel te gaan, maar om Hem in te halen als de grote 
Bevrijder van deze aarde. 
Straks komen de kinderen met palmpasenkruisen in de dienst 
Dat is een herinnering aan Palm Pasen toen. 
Maar nog veel meer een vooruitwijzing naar die grote dag dat Jezus uit de hemel naar de aarde komt 
en wij hem feestelijke zullen binnenhalen. 
 
Zo wordt Jezus nu Jeruzalem binnengehaald 
Hosanna. 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer en voegt Johannes daar expliciet aan toe:  
de koning van Israel.  
Een uitroep die alles op scherp zet. 
En nu onttrekt Jezus zich niet meer. 
Hij neemt de toejuichingen in ontvangst.  
Hij presenteert zich hier als de beloofde Messias de koning van Israel.  
Eindelijk gaat die oude belofte in vervulling 
Wat de Heer nu in beweging heeft gebracht, lijkt nu niet meer te stoppen. 
Met tal van maatregelen hadden zijn tegenstanders eerder geprobeerd om de invloed van Jezus in te 
dammen, maar nu ontdekken ze hoe nutteloos. 
De hele wereld loopt achter Hem aan. Ze zeggen het zelf 
Waar Jezus mensen raakt en in beweging zet, komt iets op gang wat niet meer te stoppen is. 
Dat het later die week toch heel anders wordt, lijkt toch een overwinning van zijn vijanden. 
Maar niets is minder waar. 
Daarover straks meer 
 
Nu toch even dit moment vast houden de impact die Jezus heeft. 
Hij heeft iets op gang gebracht wat niet meer te stoppen is 
 
We zien dat de geschiedenis door 
We zien dat vandaag in landen waar het geloof en de kerk tegen alle verdrukking in groeit. 
We mogen dat ook bij ons verwachten, waar we ook doorheen moeten 
Als we ons soms zorgen maken om de kerk, de innerlijke zwakte of zelfs leegte. 
Het evangelie is onstuitbaar 
En het geloof onsterfelijk 
Zelfs de poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen, zegt de Heer  in Mattheus 16. 
Waar zit dat in? 
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Wat is het geheim van het evangelie als die onstuitbare kracht? 
 
Daarvoor moeten we letten op het gebaar dat Jezus maakt bij zijn intocht 
Hij kiest een jonge ezel als rijdier. 
Zoals Zacharia profeteerde 
Vrees niet Sion je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen 
Hij overwint en hij is rechtvaardig en hij is nederig zegt Zacharia.  
Hij maakt een einde aan de oorlog en hij zal vrede brengen tussen de volken,  
En zijn vrede zal over de hele aarde heersen. 
 
Hij overwint, maar niet door de macht van het geweld. 
Ook niet door te overweldigen met spectaculaire wonderen 
Hij is geen peace enforcer, iemand die met machtsmiddelen vrede oplegt en afdwingt 
Hij is de peace maker. Hij schept de vrede. 
De vrede zelf is zijn wapen. 
Hij overwint door de macht van zijn vrede. 
Maar hoe dan? 
 
Jezus op een ezeltje 
een mooi gebaar maar grenzeloos naïef in Wereld van brutale woorden en brute kracht. 
 
Te begrijpen toch dat mensen daar aan het einde van die laatste week massaal bij afhaken? 
Van laaiend enthousiast naar bitter teleurgesteld 
Van hosanna naar kruisig Hem 
Johannes die toegeeft, ook wij begrepen het niet. 
Onze hemelhoge verwachtingen veranderden in een week in de ergste nachtmerrie en wanhoop. 
 
Want het nederige ezeltje liep uit op een afschuwelijke afgang 
Die prachtige titel Koning van Israel kwam tenslotte terecht op het plankje boven zijn hoofd aan een 
kruis werd gespijkerd. 
Alle hoop die hij had opgeroepen definitief de bodem ingeslagen 
De dood had toch weer het laatste woord. 
En de angst regeert als nooit tevoren 
 
Tot die dag, precies een week na de intocht, toen Jezus opstond uit de dood 
Toen ging het dagen, zegt Johannes 
Toen gingen we begrijpen dat zijn sterven aan het kruis niet een vergissing was, maar juist zijn missie,  
niet de nederlaag, maar juist  de overwinning 
De beslissende battle van koning Jezus vond plaats op Golgotha 
 
Want de strijd van de koning van Israel was niet tegen de Romeinen en al die machthebbers en al die 
mensen die kiezen voor geweld in woorden en daden 
Zijn strijd was tegen een na grootste macht in de wereld, de macht de zonde van het kwaad zelf, 
tegen de duivel, tegen de hel van de angst de aanjager van alle geweld en agressie  
En met Pasen bleek dat hij in die strijd glorieus heeft overwonnen. 
En het eerste wat hij tegen zijn doodsbange leerklingen zegt die eerste paasdag is – zo vertelt 
Johannes - vrede. 
Pls zegt Jezus is onze vrede want aan het kruis heeft hij de vijandschap gedood. 
Zijn macht in de hemel en op de aarde is de macht van de vrede die eenmaal wereldwijd zal zijn. 
Hij is de vrede en brengt de vrede door de boodschap van vergeving. Want met die boodschap van 
vergeving stuurde de Heer zijn discipelen de wereld in, lezen we ook in Joh 20 
En hij zegt nu tegen ons allemaal  
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volg mij. En wees een vrede stichter. 
Geen peace enforcers, maar peace makers. 
Helaas heeft de kerk en hebben de christenen dat onderscheidt vaqak gemist  
En dat werd de boodschap van Gods liefde en vrede en vergeving opgelegd en afgedwongen. 
En dat blijft een valkuil. 
Dat je peace enforcers wordt in plaats van peace maker 
De vrede afdwingen en elkaar opleggen  is niets anders dan het oude verloste leven in een christelijk 
jasje 
Vredestichter kan alleen als de Heer echt vrede in je hart heeft mogen stichten. 
Dat je jezelf laat vergeven en verzoenen. 
Echt van binnen. 
Dat je zegt: 
Heer hier ben ik met al mijn eigen angsten en hardheid 
Hier ben ik met al mijn onvrede en gemopper,  
Vergeef mij en verzoen en overwin en vul mij met uw vrede.overwin Schep door uw Geest vrede in 
mijn hart 
Luister noch eens naar Zacharia, geciteerd door Johannes met een subtiele verandering 
Zacharias zei Juich, Sion, 
Johannes schrift Vrees niet Sion 
Ja, we mogen juichen 
Maar we kunnen het pas als eerst onze angst is weggenomen. 
Als we weten door Jezus is het helemaal goed tussen God en mij 

- Niet vanzelfsprekend , maar dat het een wonder blijft 
Als we weten dat niets ons meer kan scheiden van zijn liefde 
Als we weten mijn leven is gered en veilig in zijn handen 
Als we weet ik kan niet meer verliezen 
Als we weten het zal goed komen, met mij met deze wereld. 
 
Vergeet nooit lieve mensen: angst is het wapen van de duivel om mensen tot agressie en geweld en 
onvrede aan te zetten. 
Daarmee houdt hij de wereld in de tang van geweld en onvrede 
Van snoeiharde oordelen, van elkaar de tent uitvechten 
Van het recht van de sterkste 
Jezus volgen is kiezen voor vergeving in plaats van betaald zetten 
Is de ander de ruimte geven. 
Omdat je zelf leeft in de veilige ruimte van Gods vrede die alle verstand te boven  
Omdat je de koning te rijk bent door Gods liefde voor jou. 
 
Er is maar een macht die sterker is dan de haat dan oorlog en geweld en dat is de liefde van Christus 
En Hij wil die liefde door zijn geest in ons laten groeien 
Echte vrede stichters, 
 
Amen 
 


