
Fonteinkerk, 28 maart 2021 

Lezing: Marcus 11:1-11 

 

In deze lange maanden van crisis merken we hoe onze ziel pijn lijdt. Onze ziel gaat eronder 

gebukt dat we elkaar niet mogen opzoeken, dat we niet zorgeloos naar de kerk kunnen, dat we 

allemaal in een soort van isolement zijn terechtgekomen. Onze ziel lijdt ook onder het gebrek 

aan perspectief: steeds wordt ons een stip op de horizon beloofd (bijvoorbeeld: “Als ’t vaccin 

er eenmaal is, dàn wordt alles weer normaal…”), maar die stip schuift voortdurend op, en het 

“normale leven” wordt steeds op de lange baan geschoven.  

 

Maar ook ons lichaam ondervindt pijn. We mogen elkaar niet meer aanraken, geen knuffel 

meer geven of op de schouder slaan, en daar hebben we last van. Al ver vóór de coronacrisis 

werd er gewaarschuwd dat ouderen in verpleeghuizen nauwelijks meer worden aangeraakt. Er 

zijn alleen nog de medisch noodzakelijke aanrakingen, en niet meer de aanrakingen die liefde 

of verbondenheid uitdrukken. Mensen lijden onder dat tekort; ze hebben daarvoor het lelijke 

woord “huidhonger” bedacht. In deze crisistijd is het tekort aan aanraking enorm opgelopen. 

Vanuit situaties in kindertehuizen weten we dat baby’s en kleine kinderen ernstig ziek worden 

als zij niet of nauwelijks worden aangeraakt. Maar ook volwassenen schijnen minimaal 12 

keer per dag aangeraakt te moeten worden om een gevoel van welbevinden vast te kunnen 

houden. Dat welbevinden staat in deze crisismaanden onder grote druk. 

 

Maarten Luther zou hier schamper om hebben moeten lachen. Luther had weinig waardering 

voor het lichaam; hij noemde in zijn roomse tijd zijn lichaam “Broeder Ezel”.  Daarom leek 

het hem goed om zijn lichaam hard aan te pakken. Hij at weinig. Hij sloeg zichzelf voor het 

slapen gaan de rug kapot. Hij sliep in een ruwe pij op de koude grond. Hij gaf als monnik niet 

toe aan verlangens of begeerten. Broeder Ezel moest onder de knoet gehouden worden. 

 

Ook Franciscus van Assisi stond bekend om zijn leven van strenge ascese: hij was altijd aan 

het werken, bidden of verkondigen, en hij putte zijn lichaam uit met vasten en waken. Het is 

geen wonder dat hij al jong stierf (ongeveer 45 jaar oud) door uitputting en ondervoeding. 

Ook hij noemde zijn lichaam “Broeder Ezel” en verwaarloosde het waar hij maar kon. En 

deze minachting van het lichaam staat wel in een lange traditie. Onder invloed van Griekse 

filosofen hebben de christenen eeuwenlang neergekeken op alles wat lijfelijk en stoffelijk 

was. Volgens diverse theologen was het lichaam niets meer dan een gevangenis, waaruit de 

ziel moest worden bevrijd om op te kunnen stijgen naar de waarheid en naar God.  

 

Voor Luther en Franciscus was de ezel dus een symbool van het lichaam. Maar de ezel kon 

ook een symbool zijn van de ziel. Een ezel is immers een lastdier: hij moet geduldig dragen 

wat hem wordt opgelegd. Tegelijkertijd staat hij te boek als koppig en eigenwijs, als een dier 

dat zijn eigen wil en weg volgt. Daarom werd de ezel soms als een symbool van de ziel be-

schouwd, onze ziel die altijd het evenwicht zoekt tussen eigenwijsheid en geduld, tussen het 

gaan van haar eigen weg en het aanvaarden van wat haar overkomt. Jezus zegt, in het verhaal 

van Marcus, dat de ezel moet worden losgemaakt. Mystieke uitleggers hebben gezegd: “Zó 

moet ook onze ziel worden losgemaakt.” Ook daarin kun je een scherpe tegenstelling tussen 

lichaam en ziel beluisteren, waarbij het lichaam met al zijn driften, begeerten en ongemakken 

ons afhoudt van geloof en waarheid. Ook deze mystieke uitleg sluit dus aan bij de (in wezen 

on-christelijke, en in ieder geval on-Joodse) tegenstelling tussen lichaam en ziel. Maar ook als 

je deze tegenstelling achterhaald vindt, zou je toch in die oude mystieke woorden iets be-

vrijdends kunnen horen. Wat betekent het, dat onze ziel moet worden losgemaakt? Ook wij 

zitten gevangen, bijvoorbeeld in een onstilbare honger naar bevestiging, of in minachting van 



anderen en de daaronder verborgen zelfhaat, of in het kiezen van “nuttigheid” als de zin van 

ons bestaan, of in het voortdurend wegvluchten voor onze diepste emoties. Jezus wil van ons 

vrije, liefdevolle, zelfbewuste mensen maken: mensen zoals wij bedoeld zijn! Het losmaken, 

het vrijmaken van onze ziel zou een grote bevrijding kunnen zijn! 

 

Niet alleen vanwege zichzelf moet de ezel worden bevrijd. Er staat ook: “De Heer heeft hem 

nodig!” Zonder de ezel, zonder de vrijgemaakte ziel van de mensen, kan de Heer geen intocht 

houden. Dat roept de vraag op: “Wat kan ik geven, wat kan ik doen, wie kan ik zijn om aan 

het komen van de Heer in deze wereld dienstbaar te zijn?” Marcus vertelt hoe de leerlingen 

hun kleding geven, hun gezang, hun enthousiasme en geloof. Ze geven iets van zichzelf. Juist 

dat heeft Jezus nodig. Hij kan deze wereld alleen binnengaan als we onze ziel, als we onszelf 

aan Hem geven. 

 

Deze mystieke uitleg van de ezel hadden de omstanders van Jezus’ intocht vast en zeker niet 

in gedachten. Voor hen is de ezel een bewijs dat het werkelijk de Messias is die hier binnen-

rijdt. Had de profeet Zacharia het niet voorspeld? “Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 

Je koning is in aantocht… (…) Nederig komt hij aanrijden op een ezel… (…) Ik zal de strijd-

wagens 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.  

Maar de menigte in Jeruzalem rekende waarschijnlijk wél op oorlog, in elk geval op revolutie, 

opstand. Literaire bronnen uit die tijd maken melding van hooggespannen verwachtingen 

onder het Joodse volk. Als de Messias zou komen, dan zou er een opstand uitbreken, om zo 

met geweld het koninkrijk van God af te dwingen. Het is vrijwel zeker dat ook enkele van 

Jezus’ leerlingen hoopten op deze opstand, en dachten dat Jezus’ intocht het startsein zou zijn. 

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

van de stad en de tempel. “Gezegend het komende Koninkrijk van onze vader David!” roepen 

de mensen. De verwachtingen zijn hooggespannen… 

 

In dit verhaal komen de verwachtingen niet uit. Het verhaal eindigt zelfs in een anticlimax: 

“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.” Waar zijn al die 

juichende mensen gebleven? Wat is er nog over van alle enthousiasme? Jezus’ intocht loopt 

uit in een stille, bijna smadelijke aftocht: Hij verlaat de stad, alleen met zijn leerlingen. 

Maar wàt had Hij dan in ogenschouw genomen, daar bij de tempel? Dat wordt duidelijk uit 

het vervolg. Jezus gaat de volgende dag opnieuw naar de tempel, en begint daar aan zijn 

beroemde tempelreiniging. Alle geldwisselaars en duivenverkopers jaagt Hij van het plein, 

terwijl Hij roept: “Dit huis moet een huis van gebed zijn, voor álle volken!” Dat had Hij dus 

op de dag van zijn intocht gezien: op de buitenste voorhof, het plein waar ook de niet-Joden, 

de heidenen mochten komen, stond het zó vol met wisselaars en handelaars, dat er voor de 

vreemdelingen en buitenstaanders geen plek meer overbleef om rustig te bidden of tot zichzelf 

te komen. De tempel is voor Jezus een gastvrij Huis, waar voor àlle mensen, ook voor de niet- 

of andersgelovigen een plaats moet zijn. Binnen de muren van de tempel moet iedereen 

zichzelf kunnen zijn, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. 

 

Mag Jezus er zijn zoals Hij is? De hogepriesters en schriftgeleerden keuren zijn optreden af; 

zij zien hun vaste tradities en daarmee hun macht in gevaar komen. En het gewone volk? Het 

is veelzeggend dat alle juichende mensen verdwenen zijn, als Jezus aan het einde van de dag 

Jeruzalem weer verlaat. Als het volk in de gaten krijgt dat het van deze Jezus geen opstand 

tegen de Romeinen hoeft te verwachten, keert het Hem teleurgesteld de rug toe. Ze willen 



geen vredevorst maar een krijgsheer. Dezelfde mensen die Jezus juichend binnenhaalden, 

zullen over enkele dagen “Kruisigt Hem” staan te roepen. Jezus voldoet niet aan onze mense-

lijke verwachtingen; Hij mag in onze ogen niet zijn wie Hij is. 

 

Intussen laat Hij wel een groot verlangen in ons achter. Wat zou het geweldig zijn als wij bij 

elkaar zouden vinden wat Hij ons probeert te geven: onvoorwaardelijke acceptatie, ogen die 

ons vol warmte aankijken, armen die ons uitnodigen en omhelzen. De heilzame aanraking van 

ziel en lichaam… Door zijn optreden, door zijn levenshouding heeft Jezus dat verlangen 

voorgoed in onze ziel gelegd: mag ik er zijn zoals ik ben? 

 

Het blijft een verrassend gegeven dat Jezus die ezel nodig heeft. Zonder de bevrijde ziel van 

de mensen kan Hij geen intocht houden, kan Hij niet worden wie Hij is. En dat geldt ook 

andersom: wij kunnen niet worden wie wij zijn, kunnen onze bestemming nooit bereiken 

zonder die Heer die ons nodig heeft… 

 

Palmpasen is het feest van de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem.  

Toen Jezus Jeruzalem binnenreed, werd Hij door de bevolking begroet met palmtakken; daarvan 

afgeleid kennen we de palmpaasstok.  

Kinderen lopen dan met een eigengemaakte stok door de kerk of het dorp. 

De palmpaasstok bestaat uit vele symbolen: 

De stok heeft de vorm van een kruis; dit staat symbool voor het kruis waar Jezus aan gehangen heeft, 

en daarbij wordt zijn lijden en sterven herdacht.  

De groene takjes herinneren aan de intocht, maar ook aan het feit dat het leven altijd maar door gaat.  

Bovenop staat een broodhaantje; dit herinnert ons aan het feit dat Petrus drie maal zei dat hij niet bij 

Jezus hoorde, waarna de haan kraaide. Dat hij van brood gemaakt is duidt weer op het laatste avond-

maal van Jezus met zijn discipelen: "Hij brak het brood en zei tot hen: dit brood is mijn lichaam."  

De eieren aan de stok herinneren ons ook weer aan het feit dat er altijd nieuw leven is.  

Het snoepgoed dat er aan hangt, is symbool voor feest. In RK-kring was dat het gespaarde snoep, dat 

de kinderen in de vastentijd niet mochten eten.  

De kinderen zingen soms een lied:  

Palm, Palm Pasen, ei koer ei, over ene zondag krijgen we een ei, één ei is geen ei, twee ei is een half 

ei, drie ei is een paasei.  

Palmzondag is het begin van de Goede of Stille Week, zoals deze week genoemd wordt. 

 

 

 


