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IK BEN EEN VAN HEN 

 
Heeft u dat nog weleens meegemaakt dat iemand zijn beste jas uittrok en voor iemand anders in de 
modder legde? Ik ken dit hooguit uit een film, die in een vroegere eeuw speelde, toen de straten nog 
niet geplaveid waren en je met je lange kleren wel eens door de modder moest lopen. In zulke films 
gebeurde het als geste van een beleefde heer, meestal ouderwets gekleed, die dit voor een dame 
deed.  Ook al zien we dit dus niet meer dagelijks dan nog snappen we het onmiddellijk wat deze 
handeling betekent: iemand anders eerbied bewijzen. In tegenstelling tot rode lopers die worden 
uitgerold voor staatshoofden en koningen (waar die nog bestaan) is een mantel die in de modder 
wordt gelegd, een persoonlijk, een individueel teken. Hier gaat het niet om de beleefdheid van een 
heel land tegenover een vreemde hoogstaande persoon, maar om enkelingen, individuen die een 
daad van eerbied stellen. 
 
Het is boeiend om dit overbekende verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem vanuit een ander 
perspectief te lezen. Het bekende perspectief is dat Jezus zijn leerlingen vraagt om een ezelin voor 
hem te halen en hij dan op de ezelin en het veulen Jeruzalem binnenrijdt waar hem een enthousiaste 
menigte toejuicht en waar velen hun mantels op de weg spreiden. (Dit is een korte samenvatting van 
de verzen 1-9). 
 
Welk ander perspectief dient zich aan? Als we het verhaal zo vertellen als ik net deed, doen we dit 
vanuit het perspectief van Jezus en gaan wij op de ezelin zitten. En natuurlijk weten we ook al hoe het 
verder gaat: het jubel-geroep zal al snel in een andere roep overgaan: Van hosanna naar kruisig hem, 
en dat binnen enkele dagen. 
 
Wat, als we het perspectief nou omdraaien en kijken naar de mensen die hosanna roepen? (In het 
kinderverhaal van vandaag vinden we deze omdraai al). Wie is het publiek dat in dit verhaal aanwezig 
is? 
Er zijn de leerlingen die al sinds drie jaar met Jezus meegetrokken zijn. Ze hebben veel met hem 
meegemaakt, veel ook wat hen enthousiast gemaakt heeft. Maar soms ook dingen die ze niet snapten 
of die ze raar vonden. Zij hebben voor hem de ezel gevonden, en daar hun eigen mantels op gelegd. 
 
Dan zijn daar in de menigte zeker ook de sceptici, die goed opgeleiden, mensen van de wereld, die 
niet aan God noch aan wonderen geloven. Ze staan ergens op een veilige afstand, als waarnemers. 
Ze observeren en voelen zich verheven boven wat ze hier zien gebeuren. Een vuil en moe uitziende 
man op een belachelijk rijdier, een ezel, en mensen die naar hem zwaaien. Een persiflage? De 
sceptici kijken cynisch of geamuseerd. En wellicht zitten er ook tegenstanders van Jezus onder hen, 
handelaars die Jezus straks uit de tempel zal jagen, wiens tafels hij zal omver werpen, 
schriftgeleerden en farizeeërs die aanstoot nemen aan zijn pretenties als religieus leider en hem 
wellicht meer en meer gevaarlijk vinden. Deze groep zal pas van zich laten horen, wanneer we verder 
lezen. Nu houden ze zich nog stil, of wellicht gaat hun gemopper onder in het roepen van de menigte. 
Misschien zijn er zelfs enkelen van hen die nu enthousiast mee staan te juichen. Een menigte kan 
vreemde dingen met een mens doen. 
 
Ja, de menigte. Laten we wat er gebeurt, eens bekijken vanuit het perspectief van de menigte. Deze 
mensen hebben van Jezus gehoord, over hoe hij zieken genezen heeft, hoe hij met mensen praat en 
naar hen luistert en ze op nieuwe gedachten brengt en nieuwe wegen uitzet. Iemand die hoop geeft 
dat het eigen leven zin heeft, iemand die uitstraalt dat het met Israel ergens naartoe gaat, iemand die 
in zijn persoon de oude voorspellingen waar maakt. Dat hij op een veulen komt, zoals door Zacharias 
is voorspeld – hij komt zoals de toekomstige heerser over Israel komt. Niet op een paard, niet met 
groot machtsvertoon of met een sierlijke intocht, maar hij komt als een van ons, rijdend op een 
lastdier. Hij lijkt een van ons en is toch zo anders. Wie zou daar niet instemmen in het gejubel en 
gejuich en uit vollge borst roepen: "Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in den 
naam van de Eeuwige. Hosanna in de hemel!" 
 
Hier zouden we vandaag kunnen stoppen. Blij en vreugdevol zouden we naar huis kunnen gaan, onze 
palmtakken mee nemen en – zoals ik dit doe – ikonen ermee versieren. Maar … we weten hoe het 
verhaal zal aflopen. De vreugde en liefde zal omslaan in geschreeuw en haat. Mensen zullen zich 
teleurgesteld van deze Messias-pretendent afkeren.  
Het verhaal gaat door. De hele stad Jeruzalem raakt in rep en roer wanneer Jezus binnenkomt. Hij 
ontpopt zich als degene die hij is en haalt de tempel ondersteboven.  
Als een enkel mens door iemand teleurgesteld is, keert hij zich vaak in stilte af. Een massa mensen 
die teleurgesteld is, balt de vuisten. Hoe hoger iemand verheven werd, des te dieper zal hij vallen. Dat 
ze niet teleurgesteld werden door wat Jezus hùn vertelde, maar door hetgeen zíj in hèm gelegd, op 



 

 

hem geprojecteerd hebben, maakt niet zoveel uit. Het verlangen naar de Messias dat iedereen op zijn 
eigen manier inkleurde werd gefrustreerd. De dromen over hem, de verwachtingen aan hem zijn niet 
uitgekomen. De luchtkastelen zijn ingestort en daarvoor moet Jezus nu boeten. 
 
Het perspectief van de menigte, van de massa. Maken we daar niet ook deel van uit? 
Sinds enkele jaren kan ik dit verhaal van de intocht van Jezus niet meer van een afstand lezen. Niet 
van een afstand van 2000 jaar en niet vanuit de gedachte dat ik niet bij die menigte hoor. Ik ben ook 
een van hen! Ik ben ook een van hen, die hun dromen op een ander projecteren en van die ander 
verlossing verwachten. Laat hem een machtwoord spreken, laat hem geweldige daden doen, opdat 
alles beter wordt in deze wereld! Kennen we niet allen zulke hoop, in kleinere of in grotere mate 
wellicht? Als ik zie hoe de Amerikaanse president Barack Obama wordt onthaald overal waar hij 
komt? Hoe kan het toch dat we ons heil van één persoon verwachten? En zullen we na een paar jaar 
of maanden misschien ook reageren met: we wisten het toch, dat dit niet kon lukken. Kunnen we uit 
zo'n voorspelbaar verhaal stappen, en ons niet mee laten sleuren of bewegen, zijn we in staat  tot een 
hoop te vinden die niet op luchtkastelen bouwt, maar op gegronde bodem staat? 
 
U kent zeker allen afbeeldingen met het "Ecce homo"-motief op, het "zie de mens!", de situatie dat 
Jezus door Pilatus aan de menigte wordt getoond en zij dan roepen om zijn kruisiging. Er zijn er hele 
beroemde schilderijen in de kunst die een meestal geboeide en geslagen Jezus laten zien. De 
schilder Lovis Corinth heeft in de jaren 20 van de 20
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gemaakt, alle tonen zijn passie. Jezus staat voor Corinth voor het lijden en voor het verlies van de 
menselijke waarde door oorlog en geweld. Op een doek uit 1925 staat Jezus dan ook naast een 
soldaat en naast Pilatus, die een doktersjas draagt. Het is een aanklacht. Maar wat het schilderij zo 
angstaanjagend maakt is niet de gegeselde Jezus, maar het perspectief:  Het is het perspectief van 
de massa die Jezus aanstaart. Als toeschouwer van het schilderij wordt je gedwongen dit perspectief 
over te nemen. Jij, jij, jij en ik worden degenen die Jezus uitjouwen. 
 
Ik ben ook een van hen! Zo heet een lied dat de Duitse dichter van gezangen Kurt Rose uit Celle 
(*1908) in de jaren 80 geschreven heeft. Zijn tekst, gezet op een bijna atonale muziek, klaagt niet 
zozeer aan, maar maakt je op een verschrikkelijke manier deel van het gebeuren. 
 
 
Ik ben ook één van hen 

 
Ik ben ook één van hen 
die daar dringen en roepen 
Laat toch God zich verheffen     
met de macht van zijn toorn 
 
en ik hoop zonder moed 
op een fiere gestalte 
die zich toont in zijn grootheid 
aan een wereld in nood 
 
„Kijk eens hier, wat een mens!" 
en ik zoek met mijn ogen 
en ik zie daar de onmacht 
zie mijn povere zelf 
 
en dan schud ik mijn vuist 
Zie een mens slechts is deze 
niet een redding van boven 
maakt een mens ons soms vrij 
 
ik ben ook één van hen 
die daar roepen naar boven: 
Laat een god zich ontfermen 
ik ben ook één van hen 
 
en ik schreeuw met het volk 
ik ben blind met de blinden 
niet herken ik de tekens 
in het mensengezicht 
 
(Kurt Rose, Nederlandse vertaling: Peter Feenstra) 
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