
Fonteinkerk, 9 april 2017 

Lezingen: Zacharia 9:8-13 en Mattheüs 21:1-13 

 

Vandaag wil ik het eens met jullie hebben over twee belangrijke functies van het geloof: de 

dekbed- en de wekkerfunctie. Iedereen weet tegenwoordig wel wat een dekbed is (ik wed dat 

de meesten van ons zo’n ding op hun bed hebben liggen), maar in mijn kinderjaren kenden 
wij zoiets nog niet. Als kind sliep ik onder lakens en dekens, en ik heb, omdat ik aanleg voor 

bronchitis had, heel wat jaren hoestend en piepend onder die scheerwollen kwaliteitsdekens 

doorgebracht. Maar op een dag, in een Oostenrijks hotel, ontdekten wij het dekbed! Die hotel-

dekbedden van destijds hadden de dikte en het gewicht van een flinke matras; als het je gelukt 

was om eronder te kruipen, dan lag je ook de hele nacht muurvast op je plek. Je kreeg er wel 

gekke dromen van: dat je een ei was waarop een reusachtige kip kwam zitten, of dat je een 

tosti was die klemzat in een gloeiend tosti-ijzer. Maar mijn broers en ik waren dol op die 

dekbedden: we sliepen er heerlijk onder, het voelde warm en veilig. Na een nacht onder zo’n 
fantastisch dekbed konden we de hele wereld weer aan. 

Ook het geloof heeft, als het goed is, deze functie: het geeft mensen het gevoel dat ze er niet 

alleen voor staan, dat ze veilig en geborgen zijn, dat het leven goed is en dat alles uiteindelijk 

wel goed zal komen. Er zit een troostende, warme, bemoedigende kant aan het geloof. En dat 

is belangrijk! Jaren geleden bespraken we in een gesprekskring de vraag of we de Bijbel met 

één woord of in één zin zou kunnen samenvatten. We waagden enkele pogingen: “liefde” 
misschien, of “opstanding” of “aanvaarding”, of “God zoekt de mens”? Het moest in elk 
geval een positief, hoopgevend, liefdevol woord zijn. Blijkbaar ligt daar een sterke behoefte 

van mensen, en blijkbaar vinden we ook in de Bijbel genoeg verhalen die tegemoet komen 

aan ons verlangen naar warmte, geborgenheid, mededogen en liefde: denk aan de verloren 

zoon, de goede Herder en de barmhartige Samaritaan, of aan de Naam: “Ik zal er zijn”. 
Er zit ook een andere kant aan het geloof. Behalve gekoesterd en toegedekt worden we ook 

geroepen en wakker geschud. In vele verhalen worden mensen uit hun veilige en vertrouwde 

omgeving weggehaald door een stem die hen roept. Denk aan Abraham, Mozes, Jeremia en 

Jona. Wat dan opvalt, is dat mensen die kant van het geloof vaak lastig vinden. Ze willen het 

liefst “nee!” zeggen tegen die roeping vanuit de hemel. Mozes wordt geroepen om het volk 

Israël weg te halen uit de slavernij. Als God dan een antwoord heeft gegeven op al zijn tegen-

sputterende vragen, en hem bemoedigd heeft met een paar wonderlijke tekens, dan roept 

Mozes toch nog: “Och Here, stuur toch iemand anders!” Jeremia klaagt, als hij tot profeet 

wordt geroepen: “Ach Here, zie, ik kàn niet spreken, want ik ben jong…”  En als Jona wordt 

geroepen om Gods woord in Ninevé te gaan verkondigen, vertrekt hij spoorslags met een 

schip de àndere kant op. Blijkbaar vinden mensen het al gauw verontrustend en verstorend, 

als zij uit hun vertrouwde leven worden gehaald om naar een onbekende bestemming op weg 

te gaan. Blijkbaar hebben wij een voorkeur voor die troostende kant van het geloof. 

Op zaterdag 1 april was er hier in de kerk een symposium onder het motto: “Terug naar de 
toekomst”. Het is opvallend dat er op zo’n dag vooral aandacht is voor de roepende, uit-

dagende, naar buiten tredende kanten van kerk en geloof. De ene spreker riep ons op om méér 

te luisteren naar de stem van Christus, om principieel in onze woorden en daden Jezus voor 

ogen te houden. De tweede vond dat we veel meer met buitenstaanders in contact moesten 

treden, om samen met mensen die weinig van kerk en geloof weten een inspirerend Bijbel-

verhaal te gaan lezen. Een derde riep ons op om los te komen van onze vertrouwde geloofs- 

en denkpatronen, en om veel meer naast die mensen te gaan staan die in onze wereld geen 

stem hebben, om zó nieuwe wegen te ontdekken. Tijdens zo’n symposium, realiseer ik mij nu, 
is er weinig ruimte voor de troostende kant van het geloof. Er wordt dan zelfs gezegd dat we 

als kerk veel teveel met onszelf bezig zijn, met onze veilige en vertrouwde woorden, denk-

beelden, vieringen en rituelen. Erop terugkijkend vind ik: natuurlijk moeten we als kerk 



bereid zijn om in beweging te komen, om bewust te zoeken naar nieuwe wegen en kansen. 

Maar er is niks mis met ons streven naar warmte en geborgenheid! Voor heel veel mensen, 

ook binnen onze gemeente, is het leven ingewikkeld en zwaar. Dan is het alleen maar een 

zegen dat we als kerk proberen een warme gemeenschap te zijn, waar je tot rust kunt komen 

en nieuwe moed mag verzamelen. De kerk mag een plek van thuiskomen en jezelf hervinden 

zijn: een rustplek voor je drukke lijf en een huis voor je ziel!  

In het verhaal van vandaag staat de roeping centraal. Vlak vóór de intocht in Jeruzalem heeft 

Jezus een discussie met zijn leerlingen. Hij zegt dan: “De Mensenzoon is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Jezus 
spreekt hier dus over zijn doel, zijn bestemming, zijn roeping. En daarna neemt Hij het besluit 

om Jeruzalem binnen te gaan, om zo bewust en definitief gehoor te geven aan die roeping. En 

Hij trekt, niet als een heerser maar als een dienaar van liefde en vrede, de stad binnen. In het 

verhaal volgens Mattheüs (die zijn evangelie voor een Joods gehoor componeerde) staat uiter-

aard een verwijzing naar het OT, naar de profeet Zacharia: “Jeruzalem, schreeuw het uit van 
vreugde! Je koning is in aantocht… (…) Nederig komt hij aanrijden op een ezel… (…) Ik zal 
de strijdwagens uit Efraïm verjagen, en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebro-

ken. Hij zal vrede stichten tussen de volken." Zo beschrijft Zacharia de Messias: een zacht-

moedige koning op een ezel, op een nederig lastdier, en niet op een oorlogsbeest als het paard. 

Als je ziet met wat voor uitbundige vreugde de leerlingen en de omstanders Jezus op zijn ezel 

begeleiden, dan kun je niet anders dan aannemen dat alle betrokkenen de woorden van de 

profeet helder in gedachten hebben. Nú gaat het gebeuren, nú komen de profetieën uit en zal 

het koninkrijk Gods aanbreken! Onze Jezus is de Messias; kijk maar naar dat ezeltje! 

De woorden van Zacharia zijn op z’n minst voor tweeërlei uitleg vatbaar. Jawel: hij noemt de 
Messias nederig, en de keuze voor een ezeltje komt niet bepaald oorlogszuchtig over. Maar 

hij beschrijft toch duidelijk de bevrijding van Juda en Jeruzalem, en de overwinning op de 

vijand. Het is niet zo vreemd dat de mensen rondom Jezus deze intocht zagen als het begin 

van de opstand. Na jaren van bezetting zullen de Joden eindelijk in opstand komen tegen de 

Romeinen; met het zwaard in de hand zullen ze vechten voor een vrij Israël, met eindelijk 

weer een nakomeling van David op de troon. Het is vrijwel zeker dat ook enkele van Jezus’ 
leerlingen hoopten op deze opstand, en dachten dat Jezus’ intocht het startsein zou worden. 

Jaren later zou die strijd inderdaad losbarsten, wat in het jaar 70 zou leiden tot de verwoesting 

van de stad en de tempel. 

Jezus voelt zich geroepen tot dienstbaarheid en nederigheid. Hij rijdt op zijn ezeltje de stad in 

als de Koning van de vrede. Hij heeft maar één opdracht: de liefde van God onder de mensen 

brengen, wat er ook van komt. Natúúrlijk werd Hij niet geboren om de woede van God te 

dragen, om op een vreselijke manier te sterven aan een kruis. Hij werd geboren om de ware 

Jacob te zijn, Gods ware verbondspartner, de ware mens die Gods diepste bedoelingen aan het 

licht deed komen. Hij “moest” niet sterven, maar moest vasthouden aan zijn roeping, aan zijn 

opdracht, óók toen Hem dat door dreiging en terreur bijna onmogelijk werd gemaakt. Zó liet 

Hij zien dat de liefde altijd sterker is, sterker dan mensonterend geweld, sterker dan de dood. 

Jezus kwam niet om te sterven, maar om te leven en lief te hebben, dwars door alle tegen-

krachten en tegenmachten heen. Zo ging Hij ons voor naar het licht. 

De zachtmoedigheid van Jezus bij zijn intocht correspondeert met zijn kwetsbaarheid bij zijn 

geboorte. Jezus wordt als een kwetsbaar kind geboren. God zèt de wereld niet krachtdadig op 

z’n kop, maar zaait zichzelf in onze aarde als een zaadje van geloof, hoop en liefde. Het is dan 

ónze roeping om te blijven vertrouwen in de kracht van die liefde. Wij moeten niet rekenen op 

de macht of een machtige ingreep van God, maar op de macht van de kwetsbaarheid, van de 

zachte krachten die sterker zijn dan angst en dood. Dat vereist een lange adem en een groot 

geloof, om zo te blijven vertrouwen op de overwinning van de liefde. 

De socialistische dichteres Henriette Roland Holst (1869-1952) verwoordde het als volgt: 



 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 

 

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de groote zaligheid beginnen 

die w’ als onze harten aandachtig luistren 

 

in alle teederheden ruischen hooren 

als in kleine schelpen de groote zee.  (…) 
 

Het is een roeping: vertrouwen op deze kwetsbare liefde, en vanuit deze liefde naar buiten 

gaan om mensen te ontmoeten en de wereld te veranderen. En tegelijk mogen we ons in deze 

liefde ook geborgen weten: jij mag er zijn, en Ik ga met je mee… 

 

 


