Omschrijving: woensdag 13 april – Hosanna of kruisig Hem.
Ter overdenking
“Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.”
Wat een opwinding, wat een opluchting!
Jezus is speciaal naar Jeruzalem in Judea, het zuiden gekomen om Zijn
koninkrijk te gaan stichten. In Judea hebben ze zoveel verhalen gehoord
uit het noorden, dat ze vol verwachting uitkijken naar Zijn komst.
In Galilea heeft Hij al laten zien dat hij alle macht heeft over leven en dood.
Dat Hij alles kan wat Hij zelf wil. Macht over leven en dood, ziekte, boze geesten: wat al niet meer!
Dat Hij het wel in zich heeft om de macht te grijpen in Israël.
Hoeveel verzetsstrijders zijn Hem al voor gegaan?
Hoe vaak hebben de mensen de laatste paar eeuwen al die pogingen zien mislukken?
Maar geen van die verzetshelden heeft zoveel kracht en macht laten zien als deze Jezus. Veel mensen die naar
Jeruzalem komen met Pesach hebben torenhoge verwachtingen van de Verlosser.
En hier zie je al dat het zo mis kan gaan als eigen verwachtingen niet stroken met wat je ziet in de praktijk.
De menigte begrijpt totaal niet dat Jezus het heeft over een Vrederijk, een hemels Koninkrijk.
Ze hebben het mis als ze denken dat deze Jezus opeens de wapens zal oppakken en het volk zal opruien om een
staatsgreep te bewerkstelligen.
Je kan je afvragen of ze wel echt geluisterd hebben naar wat Hij in de vele vertellingen, gelijkenissen en
wonderen heeft willen laten zien.
“Mijn rijk is niet van deze wereld!”
En dan gebeurt er iets wat je niet zou verwachten: Jezus regelt hier Zijn eigen intocht in Jeruzalem.
Hijzelf is het die opdracht geeft om een jonge ezel te halen als ze vlak bij de Olijfberg zijn.
“Haal een vastgebonden ezel en zeg dat de Heer die nodig heeft.”
Een ezel waar niemand op gereden heeft: een koninklijke intocht voor de Koning der koningen.
Waarom wil Jezus dit?
Is in het Oude Testament niet geprofeteerd dat de Zoon van David zou komen. Zacharia en Jesaja hebben er
eeuwen geleden al over gesproken. Is het toch misschien ook de laatste keer dat Hij wil laten zien dat Hij in
vrede komt naar de stad waar elke Jood wil zijn?
Is het een vooruitblik op een komst aan het einde der tijden in macht, majesteit en luister?
De discipelen hebben blijkbaar in hun achterhoofd toch ook iets meegenomen van de verwachtingen van de
mensen in het land. Ze leggen hun overkleding op de rug van het beestje. Ze spreiden de rest van hun kleding op
de grond vóór de ezel en zien dat dit voorbeeld overgenomen wordt door de enthousiaste menigte.
Je ziet het al voor je: Jezus op een ezel bovenop de Olijfberg met aan Zijn voeten de stad Jeruzalem met de
tempel. Het wordt een glorieuze intocht en de mensen worden steeds opgewondener.
Ze roemen Jezus om wat ze gehoord hebben en roepen “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van
de Heere”.
Ze zien een aardse koning de stad naderen om een revolutie te ontketenen. Spoedig zal Hij echt Koning zijn.
Geen Schriftgeleerde kan dit verhinderen. Jezus zegt zelfs tegen hen dat de stenen niet zouden zwijgen als de
mensen zouden stil vallen. Hoe zal Jezus dit alles in zich opgenomen hebben? Hij, die wist dat het zo anders zou
gaan lopen de komende week. Jezus de veroordeelde, de gemartelde , de gekruisigde, de opgeofferde Zoon van
God.
Als Jezus de stad nadert verandert de triomftocht in een horrorscenario. Niemand begrijpt wat er binnenkort
gaat gebeuren. Geen mens vermoedt dat er in de verdere toekomst vreselijke dingen zullen gebeuren met
Jeruzalem.

Jezus huilt en zegt: zouden jullie maar begrijpen wat de betekenis is van deze dag en wat tot jullie vrede dient.
Het is voor jullie verborgen. Die drang om bevrijd te worden van de Romeinen zal 40 jaar later leiden tot de val
van Jeruzalem, als Titus de stad zal veroveren en de Joden zal afslachten, massaal afvoeren of op de vlucht
drijven. Het zal de aanzet zijn tot 2000 jaar Jodenvervolging. Wat hebben de mensen het hier vreselijk mis met
hun hooggespannen verwachtingen. En wat zal die teleurstelling enkele dagen later blijken als ze massaal
roepen om de kruisdood van Jezus Christus. Niet begrijpen wat Gods rijk inhoudt, ondanks alles wat Jezus
erover heeft verteld.
Uit de BIJBEL - Lukas 19:29-44 (HSV)

Intocht in Jeruzalem
29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg
heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.
30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat
vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier.
31 En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het
nodig heeft.
32 En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had.
33 En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: Waarom maakt u het veulen
los?
34 Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig.
35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden,
zetten zij Jezus daarop.
36 Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg.
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de
discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien
hadden.
38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel
en heerlijkheid in de hoogste hemelen.
39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.
40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.
41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.
42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het
verborgen voor uw ogen.
43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen
omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen.
44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen
steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt
onderkend.

