Don Bosco

Bezinning 164: God loven voor de Koning-Messias

Lucas 19,28-40 = Palmwijding C-jaar
Het Woord
Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië bij de
Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp
daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden
is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten
jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ De beide leerlingen gingen op weg en vonden het
veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun:
‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig’. Daarna brachten ze het
veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg
spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. Toen Hij op het punt stond de
Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen
om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de
naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte
zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen’. Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden
zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen’.

Een woord bij het Woord
In het eerste gedeelte van de tekst lezen we een bijzonder lang stuk met heel praktische zaken. Het
belangrijkste is dat alles gebeurt zoals Jezus voorspelt, wat aantoont dat Hij een profeet is, ja dé
profeet. Daarom zegt Hij ook dat ‘de Heer’ het veulen nodig heeft. Het gebeuren kadert in Gods
plan. Jezus stelt God present.
Die lange en plechtige voorbereiding dient als aanloop naar een topgebeuren: Jezus wordt als
Koning-Messias naar Jeruzalem begeleid. Een koninklijke intrede. Niet de volksmenigte, maar
enkel de leerlingen escorteren Hem. Er zijn geen takken of palmbladeren. En wat ze zingen is een
echo van het begin van het Lucasevangelie: wat de herders en de engelen zongen toen Jezus
geboren was, dat herhalen de leerlingen nu.
Op één wijziging na: er is enkel vrede in de hemel, niet op aarde. Lucas wijst daarmee al vooruit
naar de echte en definitieve intronisatie van Jezus als Koning van de hemel: zijn hemelvaart, die
ook op de Olijfberg zal plaats vinden.

Het Woord in mijn leven
Loof ik God (voldoende) om alle grote daden die ik Hem zag en zie doen? Zie ik zijn handelen in
de wereld, in mijn leven? Loof ik Hem met luide stem?
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Gebed
Heer Jezus,
op weg naar Jeruzalem
toont Gij U als Koning en Messias.
Daarmee vervult Gij Gods belofte
dat de Koning-Messias zou komen
om vrede te stichten, Gods vrede.
Ja, Gij sticht vrede, altijd.
Ik loof U om alle grote daden,
die Gij tot stand brengt
in mijn leven en in heel de wereld.
Lof aan U, mijn Koning.
Lof aan U, mijn Messias.
Lof aan U, mijn God.
Amen.
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