
Zondag 10 april 2022, Palmpasen. De Drie Ranken, Ad Wijlhuizen. Bij Genesis 1 en Lucas 22. 

Lieve mensen, 

Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb altijd  beetje een zwak voor degene die onderaan staan. 

Zo volg ik graag de voetbalcompetitie..en daar staat, voor de kenners, Pec-zwolle nogal strak 

onderaan. …maar nou dacht ik vorige week nog, bij de IJsselderby tegen Go Ahead…moet je die PEC-

aanhang nou toch eens zien: vlaggen, zingen, gekleed in de clubkleuren…wát een enthousiasme, 

terwijl hun club toch zo’n beetje volgens iedereen onderweg is naar degradatie.! En ja hoor, opnieuw 

gingen ze onderuit…Ik ken het PEC-lied niet, maar daar zal wel zoiets in voorkomen als: jullie, wij zijn 

de besten…en dat dan blijven zingen onderweg naar de uitgang….dat heeft iets. 

De vergelijking gaat mank, ik weet het. Maar ik moest daaraan denken omdat het vandaag 

Palmpasen is: Jezus doet zijn intocht in Jeruzalem, rijdend op een veulen, toegejuicht door zijn 

leerlingen en omstanders. Zo hoorden we het als kind al: Een vrolijk beeld! En tegelijk: er zit iets 

ongemakkelijks in…ik vertrouw de vrolijkheid van het verhaal niet…of is dat vreemd? Ik vertrouw het 

niet, omdat we allemaal weten, dat in de week die voor ons ligt deze  toegezongen en op het veulen 

gehesen koning gevangen wordt genomen en gedood, en de leerlingen die hem hier toejuichen, hem 

vluchtend in de steek zullen laten of roepen, om hun eigen hachje te redden; ik, ik ken hem niet. 

Deze koningachtige Jezus is immers onderweg naar de uitgang, degradatie zal spoedig volgen. 

Hoeveel zijn die toejuichingen waard? 

Een ongemakkelijk verhaal. Dat vinden de farizeeën, om weer andere redenen, trouwens ook…als ze 

de lofzang van de omstanders horen, zeggen ze tegen Jezus, zou je je leerlingen niet het zwijgen 

opleggen. Maar dan antwoordt hij…als zij zwijgen… nemen de stenen het lied over. Oftewel: hun 

lied…hun lied is terecht… alleen…maar dat voeg ik dan toe…alleen ze weten niet wat ze zingen…niet 

voor wie ze zingen…ze hebben gelijk in hun vermoeden en tegelijk geen idee…ze zingen als voor een 

kampioen, terwijl degradatie onvermijdelijk is…en toch, en toch: zingen ze het juiste lied: hier gaat 

Gods koning. De looser die wint. Begrijp jij het? 

We lazen een gedeelte uit het scheppingsverhaal. Over de schepping van de dieren en de mensen. 

We verbazen ons soms over het menselijke van de dieren, en,  het dierlijke of pas echt erg: 

beestachtige van de mens. Dat komt waarschijnlijk omdat ze van dezelfde dag zijn…althans, dat zingt 

het scheppingsverhaal…want ook dat is een lied. Van de schepping van de dieren wordt gezegd: dat 

God zag dat het goed was. Dieren, die zijn wat ze zijn.Die vallen samen met zichzelf.  Maar dat wordt 

niet bij de mens gezegd, ja: wel van het geheel van de schepping…dan is het zelfs ‘zeer goed’, maar 

van de mens zelf…nee. En de rabbijnen zeiden: dat komt, omdat dat (dat goede) nog, en telkens 

weer moet blijken, of de mens ook dát doet wat van hem, haar is gevraagd. De mens is mogelijkheid 

tot het goede (zoals hij ook mogelijkheid is tot het niet-goede)…en die mogelijkheid blijft…en blijft 

dus open naar de toekomst ( de resultaten van vandaag zijn geen garantie voor de toekomst)…als 

mens ben je nooit klaar, nooit af… en hoe vermoeiend ook…gelukkig maar… 

Een van de manieren om naar Jezus te kijken, en hem te verstaan, is dat hij díe boodschap van de 

mogelijkheid tot het goede, in levende lijve, opnieuw kwam brengen. Dat wij,jij en ik, dat ieder mens: 

de mogelijkheid tot het goede heeft…en dat die vraag aan ons gesteld, om dat goede te zoeken en te 

doen, nooit ophoudt. Dat we dus ook nooit klaar zijn. Nooit af. Die boodschap bracht Jezus als 

genade-boodschap…jouw leven, waarvan je denkt dat het vastzit/ligt is radicaal open naar de 

toekomst, het kan altijd anders…je bent dus niet het bezit van je schuldige of slachtoffer- verleden 

hoe dwingend ook, niet het bezit van je verslavingen hoe verslavend ook, niet van je ziekte hoe 

beperkend ook, niet van je afkomst of van je carriere, hoe groot de impact ook is,…maar je bent van 



God…en dus ben je, is er, altijd ‘mogelijkheid’…mogelijkheid tot het goede. Je kunt altijd weer 

richting het nog ongeziene, koninkrijk van God. 

Als je computer vastloopt…is er altijd nog de mogelijkheid om ‘m terug te brengen naar de 

fabrieksinstellingen…zoiets…moet Jezus intentie zijn geweest: hij brengt ons terug naar wie we zijn: 

mogelijkheid tot het goede…(ook ik veroordeel je niet, ga heen en ga niet opnieuw de fout in) 

 Er is veel vastgelopen in levens, veel dwingends en onvrij, waar we los van moeten komen, willen 

ook, steeds weer. Verlossing is dan ook een levenslang aanbod. Een aanbod, omdat het niet alleen 

van iets verlost, maar ook tot iets…namelijk:  tot die mogelijkheid van het andere, goede. Verlossing 

is dus geen eindpunt, maar is de geboorte van een nieuw begin, een nieuwe vrijheid maar daarmee 

ook van een nieuwe verantwoordelijkheid…want ja, je kunt, je mag en je zult weer kiezen.  

En hoe fijn is dat? Nou ja, niet alleen maar fijn. Want verlossing maakt ons los, los van wat we 

weliswaar beschouwen als onze last….maar ook los van wat we dachten te weten, van ons geclaimde  

recht, onze excuses,  ons gelijk, ons bezit, onze controles, onze systemen…De verlossing verlost ons 

tot mogelijkheid, en daarmee ook  tot wat wij nog niet weten, nog niet uitgeprobeerd hebben en nog 

niet zien, tot, wat de bijbel noemt,  het koninkrijk der hemelen. Het verlost ons van de controle, die 

zogenaamde veiligheid en vraagt om vertrouwen. 

En daarom denk ik wordt er én gejuicht voor Jezus, de verlosser…en tegelijk, ligt daaronder een grote 

angst…omdat de mogelijkheid die hij vertegenwoordigt, en de noodzaak van vertrouwen, ons, net als 

Jezus, radicaal kwetsbaar maakt…opnieuw verantwoordelijk….vrij… 

En dat zien we gebeuren in de week die voor ons ligt…als de angst voor de vrijheid die de angst voor 

de mogelijkheid is,  het gaan winnen van de durf en het vertrouwen… en we dus die bron, deze Jezus, 

deze stem van nieuwe geboorte: het zwijgen gaan opleggen…omdat hij ons veel te dicht bij komt….ik 

anders?....ons veel teveel confronteert met onze kwetsbaarheid. De mogelijkheid tot het goede in 

levende lijve wordt stomgeslagen en gekruisigd tot onmogelijkheid…het graf zal zich sluiten…en 

daarmee onze toekomst: onze mogelijkheid. Wat een rust….maar wat een drama! 

Met Pasen zal het graf zich openen…verrijst de levende stem en het aanbod van de mogelijkheid…en 

wordt wat wij onmogelijk gemaakt dachten te hebben overruled…opent zich opnieuw…mens…je 

bent niet je verleden of heden…je hoort de toekomst toe,en blijft geroepen tot het goede. 

Daarom , zwaaien we vandaag de groene takken…naar hem die onze toekomst is…maar niet en nooit 

buiten ons om…hij gaat Jeruzalem binnen…maar ook jouw en mijn leven…en hem ontvangen is je 

toekomst ontvangen…doe het goede…hier is de genade als nieuwe verantwoordelijkheid… 

Amen. 

 

 

 

 

  

 

 


