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Palmzondag.  
Een bijzondere zondag omdat het om uitersten gaat. Het gaat om hosanna, dat om-
slaat in kruisig hem.  
Die uitersten zijn er ook in de plaatsnamen Betfage en Betanië. Er ligt een wereld 
van verschil tussen beiden plaatsen, omdat het betekenisvolle namen zijn.  
Betfage, huis van de vijgen. En vijgen staan in de bijbel symbool voor de vreugde die 
een mens ervaren kan. In tegenstelling tot Betanië. Bet-ani betekent: huis van de 
arme. Het is de plaats waar de leegte, het tekort, het gemis ervaren wordt. Deze 
uitersten, volheid en leegte, harmonie en gebrokenheid, vrede en onvrede, gerech-
tigheid en onrechtvaardigheid, het wordt door deze twee plaatsnamen aangegeven.  
 
Jezus kiest er voor om vanuit Betanië, vanuit de leegte de reis naar Jeruzalem te on-
dernemen. Niet hoog te paard, maar op een ezel. Zoals de profeet Zacharia reeds 
lang tevoren droomde over een koning op een ezel. Een vredesvorst die in een 
wereld vol terreur de strijdwagens afschaft, de strijdbogen doormidden breekt en 
paarden vervangt door ezels.  
Als Jezus zijn intocht houdt, dan welt het gejuich van alle kanten op. Het enthousias-
me kent geen grenzen meer. Gods naam wordt geprezen om alle wonderen door 
hem verricht, alle woorden door hem gesproken.  
Sommigen raakten zo in vervoering dat zij hun jas over de grond uitspreidden.  Nu 
zal het dan eindelijk gebeuren. Hosanna ! God is het die hen zal redden en bevrijden.  
Hosanna, God is het die naar ons omziet.  
 
Maar dan. De stemming slaat in een tijdsbestek van een week geheel om.  
Het komt tot een conflict tussen de religieuze en politieke leiders. Dezelfde menigte 
roept: kruisig hem ! 
Hoe komt het dat de stemming zo omslaat ? Wat is dat kantelpunt ? Zou het de te-
leurstelling zijn ?  
Is het ook voor ons niet heel herkenbaar ? Wij gaan mee in de stroom, wij bevinden 
ons ergens op de weg, en ineens zitten wij in Betanië. Corona, ziekte, verlies van 
een geliefde, slechte verkoopcijfers, of een dreigend faillissement.   
Waar is nu God, waar wij onze hoop op gevestigd hebben. Wat merken wij onder 
deze omstandigheden van Hem. Teleurstelling wordt ons deel, en het hoeft eigenlijk 
niet meer zo nodig . Wij keren ons van God af.  
 
Er is veel gespeculeerd over de motieven om Jezus te kruisigen. 
Maakte Jezus dood deel uit van een goddelijk plan ? Moest hij als vredevorst sterven 
aan de martelpaal van God ? Ik vermoed dat het om een politieke moord ging. Een 
moord zoals er zoveel zijn.  
Een schijnproces, een valse aanklacht en daar gaat Jezus met het kruis op zijn rug, 
Een verhaal waar  Amnesty International er velen van kent. Want, zo gaat dat met 
dissidenten.  
Mensen die opkomen voor brood, water en gezondheid voor alle mensen, hebben 
het zwaar en worden vervolgd. De Russische dissident Navalny zit in een strafkamp 
opgesloten en wordt onthouden van zijn medicijnen. Het gaat heel slecht met hem. 
Afgelopen week werd uit de aantekeningen van de verkenners openbaar dat men af 
wil van Pieter Omtzigt. De man die gaat voor recht en gerechtigheid en zich jaren 
ingezet heeft voor de gedupeerden van de toeslagaffaire, is voor bestuurders een 
lastige partner. Daar willen bestuurders van af. Het verhaal van Jezus herhaalt zich 
tot op van daag, in eigen land.  
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Jezus die bezig is om het lijden van anderen te verlichten, gaat uiteindelijk zelf aan 
het lijden ten onder. Hij die zich inzet om mensen met elkaar en met God te verzoen-
en, wordt zelf het voorwerp van onverzoenlijke haat.  
 
Jezus loopt niet weg voor die haat, hij draagt letterlijk en figuurlijk de consequenties 
van zijn woorden en daden. Hij hemelt zichzelf niet op, maar wordt aan het kruis 
opgehemeld. En met zijn uitgestrekte armen omarmt hij de wereld.  
Palmzondag, Jezus verkoos een ezel, om vanuit Betanië, vanuit de leegte en het 
gemis, ons de volheid te brengen.  
Tegelijk is Palmzondag een uitnodiging aan ons intocht te houden in het leven van 
mensen die terneergeslagen zijn, geen hoop en vertrouwen meer hebben in de 
toekomst. Dat mede door onze aanwezigheid en nabijheid voor hen de toegang tot 
Betfage ontsloten wordt.  
 
ds. GertJan Lambers Heerspink   
 
 
 
 


