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Marcus 11:1-11

In welke parade loop jij?
Introductie
Vandaag is Palmzondag. De eerste dag van de laatste week van Jezus lichamelijk leven hier op aarde.
We gaan de Paasweek in en die begint met de intrede van Jezus, onze Koning in Jeruzalem. Laten we
daarover lezen uit Marcus.
Marcus 11:1-11
1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van
zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je
daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng
het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het
meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat
veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze
brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun
mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor
hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer. 10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem
in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat
geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Koning Jezus
Dit is de manier waarop Jezus zijn koningschap gestalte geeft. Jezus de Koning is op weg naar zijn hoofdstad,
naar zijn troon. Hij rijdt de hoofdstad binnen op een ezel. Een ezelsveulen zelfs – een veulen dat nog nooit
bereden is. Ik durf te zeggen dat dat slaat op: dit is de manier waarop nog nooit een koning zijn koningschap
binnengereden is. Hij vraagt om een ezelsveulen – dat nog nooit bereden is. Om te laten zien hoe Hij als
koning zijn stad binnentreedt. Hoe Hij als koning ook jouw Jeruzalem binnentreedt: met nederigheid,
zachtmoedigheid, bereidheid voor jou te sterven, zelfopoffering. En zo rijdt Jezus via de Oostpoort Jeruzalem
binnen.
Zo is onze Koning en zo komt Hij ook bij ons binnen om te regeren!

Het is ook de vervulling van een profetie uitgesproken door Zacharia 9:9:
9 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.
10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm 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.
In die profetie lees je ook direct de tegenstelling tussen Jezus en strijdwagens. Want dit is niet de enige
parade die plaatsvindt. Terwijl Jezus via de Oostpoort de stad binnentrek, komt via de Westpoort Pontius
Pilatus de stad binnen. Niet op een ezel maar op een paard – een strijdros. Met hem nog 600 paarden en
enkele honderden of duizenden voetsoldaten. Waarom? Omdat het bijna Pasen was en Jeruzalem van zo’n
40.000 inwoners zou gaan groeien naar 200.000 mensen in de stad. Om hun feest te vieren. De stad zou
overbevolkt worden en een ideale gelegenheid om een aanslag te plegen, of een volksopstand te beginnen.
En dus verhuisde Pontius Pilatus zijn zetel van Ceasarea aan de zee naar Jeruzalem. En komt hij met zijn leger
de stad Jeruzalem vanaf de Westkant binnen. Ook met een boodschap! Zijn entree zegt: “Waag het niet!”.
Pontius Pilatus is slechts een van de velen die op de rug van een paard als overwinnaar en overheerser de
stad binnen te treden. In iedere stad vind je wel een standbeeld van een machthebber op een paard:
A Dude On a Horse. Van de conquistadores op bijna ieder plein in bijna iedere stad, tot Willem van Oranje. En
let maar eens op: ze zijn allemaal bewapend.
Twee parades: de parade van de Koning van Vrede, Jezus, en de parade van Pontius Pilatus die de vrede
brengt van de Pax Romana. De Pax Romana is eenvoudig als jij je onderwerpt aan ons gezag, heb je vrede.
De Pax Christi is een andere vrede: er komt vrede als ik mijn leven voor jou neerleg. Vanmorgen kunnen wij
kiezen in welke parade jij wilt lopen. De parade van macht en onderdrukking, van geweld en het idee dat je
door macht uit te oefenen vrede kan brengen?
Of de parade die gelooft dat je door vergeving, aanvaarding en zelfs opoffering vrede kan brengen? In welke
parade wandel jij? Zeg niet te snel: bij Jezus omdat je kerklid bent, of gelooft in Jezus. We leven nog steeds in
een wereld die erg gemakkelijk in de parade van Pontius Pilatus meeloopt.
Zo is onze geschiedenis: vanaf Kaïn en Abel, gelooft de mens dat je met geweld vrede kunt brengen. Keer op
keer grijpt de mens naar macht en overheersing met offers bij die ander om de eigen vrede te handhaven.

De tijd waarin Jezus leefde en waar Pontius Pilatus een uitdrukking van was is de Grieks Romeinse cultuur. Uit
de Grieks Romeinse cultuur kennen we de filosofen en democratie en Homerus de grote dichter de Odyssee
en de Ilias heeft geschreven. De Ilias is het verhaal van de oorlogen van mensen en goden rondom Troje in
dichtvorm. De wrok van Achilles. Een epos over vrede via wraak, vergelding en geweld. Homerus en de Ilias –
de alsmaar voortdurende parade van geweld op geweld, van onderdrukken, opleggen van wetten,
onvergevingsgezindheid en vergelding.
Homerus leefde in 700-880 voor Christus. In die tijd leefde in Israel de profeet Hosea. Een prachtig getuigenis
van een profeet, die Gods barmhartigheid met zelfopoffering en vergeving proclameert. Een profeet die het
Vaderhart van vrede verkondigt. Hosea, was een tijdgenoot van Homerus, die het Koninkrijk 700-800 jaar
voor de koning al aankondigde:
Hosea 2:20
Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles
wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land,
zodat ze in rust en vrede kunnen leven.
En op Palmzondag begon die profetie in vervulling te gaan, toen onze koning op een nog nooit eerder
vertoonde manier zijn stad binnenreed en Zijn koninkrijk begon:
op een ezel, met vergeving, aanvaarding, omarming, liefde en zelfopoffering.
Op Palmzondag begon de parade van het Koninkrijk van God. Niet met veel bombarie, niet erg
indrukwekkend, maar op een ezel aan de andere kant van het gewelddadige menselijke machtsvertoon.
In welke parade loop jij?
Geloof jij dat je soms geweld kunt gebruiken voor vrede?
Kies jij altijd voor liefde, aanvaarding, vergeving, zelfopoffering als weg naar vrede?
Kiezen we vandaag Jezus te volgen en te geloven dat zijn weg een weg naar vrede is?
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