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Palmzondag – ‘Wat had jij gedacht, wat had jij gedaan?’ 
 
Lezingen: Matteüs 21: 1-9 
                 Matteüs 26: 1-16 
 
Intro 
Palm-zondag, die zondag die verwijst naar de takken, die de mensen van de bomen afslaan om ze 
op de weg te leggen als een soort groene loper, wanneer Jezus op de rug van een ezel Jeruzalem 
binnentrekt. 
Enthousiaste mensen, die zelfs hun mantels uittrekken om die loper nog wat op te sieren. 
Kinderen, die zingen en volwassenen, die Psalm 118 citeren: ‘Gezegend Hij, die komt in de Naam 
van de Heer. Hosanna voor de Koning’. En dan ook wat Farizeeën, die met kromme tenen dit 
allemaal aanzien en de kreten horen. ‘Jezus, roep uw leerlingen eens tot de orde’ voegen ze Hem 
toe. 
 
En jij, wat had jij gedacht als je dit allemaal had zien gebeuren? ‘Wat had jij gedacht?’ – het 
oorspronkelijke thema voor deze zondag in de geplande Welkomdienst en ook in de Dorpskerk? 
Wat was er door u heen gegaan, welke verwachtingen had jij gehad van deze Jezus uit Nazareth – 
en vanmorgen wil ik er vanuit de tweede lezing aan toevoegen: wat had jij daarmee gedaan? 
Was je weer naar huis gegaan, in de dichtbevolkte wijken van Jeruzalem, steegjes van nog geen 
anderhalve meter breed? 
Dat was het dan... optocht geweest, over tot de orde van de dag – of had je meer van deze Jezus 
willen weten? Had je aan zijn voeten willen zitten om te luisteren naar wat Hij werkelijk te vertellen 
had? 
 
Er is één iemand, die dat in ieder geval wil. Een vrouw, vrouw zonder naam in dit Evangelie. Vanuit 
Betanië, een dorpje op de Olijfberg was ze de stoet gevolgd en had gezien hoe Jezus door de 
Schaapspoort de stad was binnengegaan. 
Maar wat ze ook gezien had, dat waren zijn tranen. Tranen van ontroering over alle 
aanhankelijkheid, maar ook tranen van verdriet op het moment dat Hij de stad zag liggen. Niet voor 
niets was de stad zijn einddoel geweest. Bijna de helft van het Evangelie is aan deze tocht vanuit 
Galilea naar Jeruzalem gewijd. De stad waar een andere heuvel wachtte. Maar ook de stad 
waarvan geen steen op de andere zou blijven. Lucas schrijft in hetzelfde gedeelte: ‘Toen Hij 
Jeruzalem voor zich zag liggen begon Hij te huilen over het lot van de stad’ (20: 41). 
 
Als Jezus ’s avonds terugkeert naar Betanië om bij zijn vrienden te overnachten, dan neemt zij een 
besluit: alles wat ik heb, dat geef ik voor Hem! 
En zo vinden we haar een paar dagen later in het huis van Simon, je-weet-wel, die van de 
huidvraat, van de melaatsheid! 
Zou Jezus ook hém oit genezen hebben? Dat hij Hem daarom voor de maaltijd had uitgenodigd! 
 
Ik hoef het niet allemaal te herhalen, maar ze geeft datgene weg, wat ze misschien wel voor haar 
eigen begrafenis al heel lang opgespaard had. Een albasten flesje – op zich ook al kostbaar - met 
zeer kostbare olie, nardus-mirre. Bedoeld om druppel voor druppel eruit te laten komen, maar zij 
breekt het flesje kapot en zalft met de olie zijn hoofd. 
‘Verspilling’ roepen de leerlingen in koor, maar Jezus ziet geen verspilling maar een uiting van 
liefde, overgave. 
 
Deze vrouw geeft op dat moment méér dan al zijn leerlingen bij elkaar. En dan niet alleen in geld 
omgerekend, want de andere evangeliën vertellen dat het om 300 denariën gaat, een jaarloon zo 
ongeveer. En of de leerlingen het inderdaad aan de armen ten goede hadden willen laten komen, 
dat laten we dan maar in het midden. 
Deze vrouw geeft overvloedig omdat haar met het oog op Jezus niets te veel is.  
Zalft ze Jezus zoals een Koning gezalfd wordt? Was dat haar plan, nadat de menigte Hem als 
Zoon van David had toegezongen?  Of is het meer? 
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Jezus zegt: door deze olie over Mij uit te gieten heeft ze mijn lichaam voorbereid om het graf. Deze 
vrouw heeft de woorden van Jezus, die sprak over zijn overlevering, zijn kruisiging zelfs, serieus 
genomen. Het gebeuren staat niet voor niets in scherp contrast met de reacties aan het begin én 
eind van het gelezen gedeelte.  
Hogepriesters en oudsten, die zich verzamelen in het paleis van Kajafas om een listig moordplan 
te smeden (vers 3) 
én aan het eind Judas, die na deze zalving zóveel Liefde niet aan kan en diezelfde hogepriesters 
een aanbod doet: wat krijg ik van jullie als ik Hem aan jullie uitlever? 
Dertig zilverstukken, het bedrag dat vergoed moest worden voor een slaaf die per ongeluk door 
een stier gedood werd (Ex. 21: 32). Jezus, een slaaf. 
 
Maar voor de vrouw is Hij alles waard. Het is daarom niet zozeer een zalving maar meer een 
balseming, voorbereiding – inderdaad – op Zijn begrafenis. Ja als op de Paasmorgen de andere 
vrouwen met hun balsem komen, is het niet meer nodig. 
 
Alles geven voor Jezus – ja, wat had jij gedacht daar op de Olijfberg? Wat zou jij gedaan hebben in 
Betanië? 
Kennen wij dat ‘overvloedig leven’, zodat ons leven iets glansrijks heeft. Die olie die daarvan getuigt. 
Durven wij ook méér dan het gewone te doen? Juist als het om die armen gaat, waarvan Jezus zegt 
dat ze altijd bij ons zullen zijn. Ze staan niet in contrast met Jezus, maar het gaat in het Evangelie-
gedeelte om de prioriteit. En waar ligt die nú, als we in Jezus’ voetstappen gaan? 
 
Ik besef dat sommigen van ons in deze dagen een gebrek aan inkomen kennen, maar voor wie alles 
gewoon doorloopt, is het misschien een idee om mee te doen met de aktie van Kerk-in-Actie of van 
het TEAR-fund - óm degenen, die in vluchtelingenkampen en krottenwijken wonen te hulp te komen 
bij het oprukkende corona-virus. 
Ons leven, dat aansluit bij het Evangelie van de Heer, die Zichzelf gegeven heeft. 
 
Liefde, overgave ... en daarom haar gave aan Jezus geven. 
‘Ik ben van U en U van mij’ zullen we straks zingen. Dat klinkt heel intiem, maar misschien is het 
dat ook wel. 
 
In deze dagen van dreiging, van afstand-houden, van omzichtig te werk gaan bij alles wat je doet, 
verlangen we naar een hand die vasthoudt, een schouder om bij uit te huilen, een stem die je 
influistert: ik houd van jou! 
 
Mijn wens, mijn gebed voor deze Stille Week is, dat we vanuit deze Palmzondag van ingetogen 
enthousiasme, komen tot een overgave – dag in, dag uit – waarin we achter Jezus áán gaan tot in 
zijn Lijden. Alles aan Hem geven – Heer, het is voor U. 
En áls wij met Hem sterven, dan zullen wij ook met Hem opstaan én leven – zingt Paulus in zijn 
brieven (Romeinen 6: 5). 
 
Een belofte, die ons in deze tijd op de been houdt. 
In leven en sterven, wij zijn van de Heer (Romeinen 14: 8b). 
Vanuit dat geloof kan het straks ook Pasen worden! 
                                                                                            Amen 


