Bezinning 87: Hosanna! 1 1
Palmzondag B-jaar: palmprocessie: Marcus 11:1-10

Het Woord
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Hij
twee van zijn leerlingen vooruit. Hij 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. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg
dan: “De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer terugsturen”.’ Ze gingen op weg en vonden
een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden
een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden
hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor Hem uit liepen of
achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit verhaal vervult tal van beloften uit het Eerste Testament. De helft van het verhaal is een
nauwkeurige voorbereiding voor het eigenlijke gebeuren. Haast pijnlijk concreet. Het toont aan dat
het over een heel belangrijk gebeuren gaat, ja, een echt plechtige gebeurtenis. En dan mag niets aan
de improvisatie overgelaten worden.
Het plechtig gebeuren is niets minder dan de intocht van de Messias in Jeruzalem. Jezus, de Heer, die
Koning is, doet zijn intrede in de hoofdstad. Hij komt in het Marcusevangelie voor de eerste maal in
het huis van zijn Vader, in de tempel. Daarop is heel zijn leven en tocht gericht: thuiskomen bij de
Vader. Meer nog, het is de verrezen Heer, die als een ware koning – zij het een nederige koning (een
veulen en geen paard) – optrekt naar Jeruzalem. Hiermee anticipeert het verhaal op Pasen. Vanuit de
verrijzenis herinterpreteert het achteraf een eenvoudig feit. En de mensen erkennen Jezus als de
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Voor de palmwijding en de palmprocessie laat de liturgie de keuze: Marcus 11:1-10(11) of Johannes 12:12-16. In
gebedsbezinning 88 vind je het verhaal van Johannes 12:12-16.
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Messias. ‘Hosanna’ betekent letterlijk ‘ontferm U over ons’, maar was eveneens een lofkreet voor de
Messias.
Toch is Hij een koning van de armen. Hij vertrekt uit Betanië en gaat dezelfde dag terug naar Betanië.
‘Betanië’ betekent letterlijk ‘huis van de armen’.

Het Woord in mijn leven
De achtergrond van dit verhaal is Psalm 118: ik lees die psalm eens rustig. Spreid ik mijn mantel op de
weg om Jezus als de Messias, als Gods koning van de armen te eren?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
het was Uw roeping en zending
om Messias te zijn,
sinds vele eeuwen beloofd
en in U werkelijkheid geworden.
Met de mensen van toen wil ik zingen:
‘Hosanna!
Gezegend de komende in de naam van de Heer!
Hosanna in de hemel!’ Amen.
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