
Meditatie

Van verwacht naar veracht

En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop; en Hij ging erop zitten. Ook spreidden
velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg 
uit. En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam 
van de Heere! Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van de Heere! 
Hosanna in de hoogste [hemelen]! (Markus 11:7-10)

Je kunt het je bijna niet voorstellen. Een grote menigte die zich verdringt om een Man op een ezel. Die
hun mooie dure mantels uittrekken en op straat leggen zodat de ezel eroverheen kan lopen. Wat een 
vreugde. Het gezang was niet van de lucht. Hosanna! 
Wat waren ze blij, die Joden daar in Jeruzalem. Dit was de dag, nu ging het gebeuren! De 
verwachtingen waren hooggespannen. Jezus van Nazareth, de Messias, de Gezalfde, is in Jeruzalem 
aangekomen. Ze zien het met eigen ogen gebeuren, hun Koning is aangekomen, hun redding is nabij.
Nu zullen de Romeinen in het stof bijten en zal het rijk van koning David worden hersteld. De menigte 
groeit, zo veel mensen om één Man, dat vergeten ze nooit meer. Ze wachten op Zijn woord, op Zijn 
bevel. Maar dat komt niet. Jezus zegt niets, ook niet wanneer Hij in de tempel komt. Hij kijkt, 
inspecteert het huis van God en vertrekt naar Bethanië.
Jezus stapt van de ezel af, en laat zo zien dat Zijn koningschap anders is dan het koningschap van 
David. Dat Zijn Rijk anders is dan het koninkrijk van David. Dat maakt Hij de volgende dag zichtbaar, 
wanneer Hij de tempel bezoekt en reinigt van alle commerciële activiteiten. Gods huis is geen 
koophuis, geen markthal. Gods huis is een huis van gebed! Gods huis is een plaats waar je komt om 
God te ontmoeten.
De reacties zijn divers. De geestelijke leiders zoeken een manier om van Jezus af te komen. Terwijl 
de gewone man Jezus bewondert en onder de indruk is van Zijn woorden en daden. 
Toch weten beide groepen niet goed wat ze met Jezus aan moeten. Wat ze van Hem moeten denken.
U wel? Waar zij het over eens zijn, is de gedachte dat Jezus een bijzonder mens is.

Slechts een dag of wat later blijkt 'de langverwachte' plotseling 'de verachte'. In plaats van het 
'Hosanna' klinkt nu een heel andere roep, 'Kruisig Hem'. Of het dezelfde mensen geweest zijn weten 
we niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat de geestelijk leiders erachter zitten. Ze hadden al gedreigd om
mensen die Jezus volgden de toegang tot de synagoge te ontzeggen (Joh. 9:22 & 34). Sommigen 
zullen hierdoor anders naar Jezus zijn gaan kijken. Hoe het ook is, de leiders van het volk hadden 
grote invloed op de keuze die ze ten aanzien van Jezus maakten. En ongetwijfeld zijn er mensen voor 
die druk gezwicht. En opgezweept door hun leiders en de menigte waar ze in bevonden roepen ze 
mee: 'Kruisig Hem'. Ze leverden Hem uit aan de Romeinen. Dachten dat het voorbij was, dat dat 
koninkrijk van David niet zou komen.

Ziet u zichzelf er misschien ook tussen staan. Tussen die Hosannaroepers, of bij die meelopers die 
schreeuwen om de dood van Jezus? Omdat Hij niet beantwoordt aan jouw verwachtingen, je op aarde
geen rijkdom geeft. Omdat dat rijk dat jij verwacht had, waar jij je vrijheid door terug dacht te krijgen zo
anders is. 

Zijn Rijk is niet gebaseerd op inzet en prestatie, niet op geweld, maar op genade, liefde en vergeving. 
En dat Rijk komt. Het fundament wordt gelegd door het leven, de dood en de opstanding van Jezus en
krijgt dus juist vorm door de roep om Jezus’ dood. Gelukkig, het Koninkrijk van God komt! Op Gods 
manier en op Gods tijd. Je kunt het om je heen langzaamaan zichtbaar zien worden in Zijn 
wereldwijde gemeente.
In deze tijd van gedenken kijken we tegelijkertijd uit naar de verschijning van onze Koning. De 
langverwachte, die aan het einde van Zijn leven op aarde de verachte werd. Die de vervloekte 
kruisdood sterven moest. Want na Zijn hemelvaart is alles weer omgedraaid. De verachte Jezus is 
opnieuw de langverwachte. De Koning naar Wie door miljoenen mensen wordt uitgezien. Mensen die 
gered zijn door Zijn dood aan het kruis zingen het lied mee dat in Openbaring 5 klinkt: U bent het 
waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 



gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
Kijkt u er ook naar uit, naar die tweede komst van Jezus? Naar dat moment dat we met allen die Hem 
hebben lief gekregen zingen zullen wat we lezen in Openbaring 15:3: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw 
werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam [niet] verheerlijken? Immers, [U] alleen [bent] heilig.

Hosanna, God alle lof en eer.
HMB
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