
Fonteinkerk, 25 maart 2018 (Palmpasen) 

Lezingen: 2 Samuël 5:6-8 en Mattheüs 21:1-17 

 

Twee maal een intochtsverhaal… Maar wat een verschil in sfeer en boodschap! De intocht van 
koning David is een oorlogszuchtig veroveringsverhaal. David is koning van Israël geworden, en 

hij regeert al zeven jaar vanuit Hebron. Maar hij heeft zijn oog laten vallen op een plek die hem 

meer macht en onkwetsbaarheid zal geven: de vesting op de berg Sion. Deze vesting werd destijds 

onneembaar geacht. De Jebusieten die er wonen, zijn in elk geval nogal zelfverzekerd: “David 
komt er niet in! Zelfs al zouden we de burcht door lammen en blinden laten verdedigen, dan nog 

zouden we niets te vrezen hebben.” Maar David gebruikt ‘n krijgslist: hij blokkeert de bron die de 

vesting van water voorziet, zodat de Jebusieten zich binnen enkele dagen moeten overgeven. 

Daarna laat hij zien dat er naast slechte verliezers ook slechte winnaars bestaan: hij geeft de 

lammen en blinden de schuld van de spottende woorden aan zijn adres, en hij spreekt zijn 

openlijke minachting uit. Later komt daar een spreekwoord uit voort: “Lammen en blinden, die 
komen het huis niet in!” 

 

In rabbijnse commentaren kom je de uitleg tegen, dat er bij de poort van de Sionsburcht twee grote 

beelden stonden: een van een lamme en een van een blinde. Deze beelden beschermden de stad en 

werden door de Jebusieten als afgoden vereerd. De strijd van David was dus eigenlijk een gevecht 

tegen de afgoden. Het spreekwoord over de lammen en blinden wilde ten diepste zeggen dat 

afgoderij uit het huis van de Heer moest worden geweerd: noch in de tempel, noch in de burcht 

mochten afgodsbeelden gevonden worden. 

 

Mij lijkt het waarschijnlijker dat David generaliseert: de lammen en blinden van Jeruzalem hebben 

mij beledigd, dus ik wil hier geen enkele lamme of blinde meer zien! Dat kun je vergelijken met: 

mijn buurman heeft mij uitgescholden, en hij is katholiek, dus die katholieken deugen van geen 

kant. Mijn vrouw heeft mij in de steek gelaten, dus alle vrouwen zijn onbetrouwbaar. Die boze 

Marokkaan riep dat zij het over tien jaar voor het zeggen hebben, dus alle Marokkanen zijn van 

plan om de boel hier over te nemen. Overigens blijkt al spoedig dat David zijn felle woorden niet 

werkelijk meent. Enkele hoofdstukken verderop, in 2 Samuël 9, neemt hij de zoon van zijn 

gesneuvelde vriend Jonathan liefdevol in huis. Deze zoon heet Mefiboseth en heeft een gebrek aan 

zijn beide benen: een lamme! 

 

Zo verloopt dus de intocht van David in Jeruzalem: in een sfeer van geweld, belediging en 

strategische zetten, met onderwerping van de Jebusieten en uitsluiting van gehandicapten. 

Mattheüs lijkt met zijn intochtsverhaal te verwijzen naar dat oude verhaal van David; hij 

componeert als het ware een contrastverhaal. Om koning Jezus, de Zoon van David te om-

schrijven, haalt Mattheüs de woorden van de profeet Zacharia aan: “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 gebroken. Hij 

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

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

dan hoort met welke vanzelfsprekendheid de eigenaars van het ezeltje het dier meegeven aan de 

leerlingen, en als je ziet met wat voor uitbundige vreugde deze discipelen Jezus op zijn ezel bege-

leiden, dan kun je niet anders dan vermoeden 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! 

Maar: dachten de omstanders werkelijk aan de profetie van Zacharia? Hadden ze niet eerder het 

veroveringsverhaal van David in gedachten? Het is vrijwel zeker dat enkele van Jezus’ leerlingen 
hoopten op een opstand, en dachten dat Jezus’ intocht het startsein zou worden voor de grote strijd 
tegen de Romeinen. Jaren later zou die strijd ook inderdaad losbarsten, wat in het jaar 70 zou 

leiden tot de verwoesting van de stad en de tempel. Wie met het zwaard leeft, zal door het zwaard 

vergaan. 

 



In het intochtsverhaal volgens Lucas huilt Jezus. Hij kijkt naar de stad en zegt: “Had ook jij maar 
geweten wat vrede kan brengen…” Jezus voorziet de opstand, de mentaliteit die met geweld en 
bloedvergieten het koninkrijk van God wil afdwingen. De Joden zullen in opstand komen tegen de 

Romeinen, zullen met het zwaard in de hand gaan vechten voor een vrij Israël met eindelijk weer 

een nakomeling van David op de troon. Jezus huilt hierom… 

 

Bij Mattheüs lijkt het verhaal toch nog even een gewelddadige wending te krijgen: Jezus gaat op 

het tempelplein als een wilde tekeer. Het draait op dat plein al jaren om verkoop en winst; de 

handel heeft het allang gewonnen van de spiritualiteit. Maar de boosheid van Jezus dient niet de 

geldmakerij en het geweld, maar juist het herstel van gebed en gastvrijheid: de tempel moet weer 

een plaats worden van vromen en vreemdelingen, een plaats om God te ontmoeten. En dan 

beschrijft Mattheüs hoe er in de tempel “blinden en verlamden” naar Jezus toekomen! Het wrede 
en vernederende spreekwoord uit de tijd van David is daarmee in één keer monddood gemaakt! 

Lammen en blinden komen het huis niet in? Als er één plaats is waar gehandicapte mensen 

welkom zijn, dan is het de tempel, het huis van God! Jezus ontvangt hen en geneest hen. Een 

geweldig contrast met het verhaal van David… En dan roepen de kinderen in de tempel met recht 
en met reden: “Hosanna voor de Zoon van David!” 

 

Een verrassende koning… Hij rijdt op zijn ezeltje binnen als de Koning van de vrede. Hij komt 

niet de opstand en de revolutie prediken. Hij heeft maar één opdracht: de liefde van God onder de 

mensen brengen, wat er ook van komt. Misschien heeft David nog geloofd in een strenge, 

oorlogszuchtige God, maar Jezus brengt ons een God van liefde. 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 
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 tegenkrachten 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 verovert de wereld niet met list en 

geweld, maar zaait zichzelf in onze aarde als een zaadje van geloof, hoop en liefde. Dat roept dan 

wel weer nieuwe vragen op. Want als God zich in Jezus zó kwetsbaar opstelt, - hoe kan Hij dan 

nog iets veranderen in deze wereld, wat kan Hij dan nog doen aan de rouw en de wanhoop van 

veel teveel mensen, hoe krijgt Hij dan ooit het kwaad onder controle? Dan hebben wij wel héél 

veel vertrouwen nodig, vertrouwen in de kracht van de liefde. Dan moeten we niet langer rekenen 

op een machtige ingreep van God, maar op de macht 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 dichteres Hanna Lam zegt het als volgt: 

 

Gezegend is zijn naam. 

Hij heeft aan ons zijn leven 

en liefde doorgegeven 

tot grond van ons bestaan. 

Dit is een dag van zegen, 

een dag van feest en licht, 

van palmen hoog geheven, 

van zon en vergezicht. 

Geef ons vandaag de moed 

het met uw naam te wagen, 

uw vrede uit te dragen. 


