
Preek bij Johannes 12 : 12 – 19 en Zacharia 9 : 9 - 10 

 

Gemeente van Christus, 

 

Vier weken geleden citeerde ik Trouw-columnist Stevo Akkerman in de preek. 

Ik had het toen over de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill. 

De christelijke leider die samen met Poetin een nationalistische agenda nastreeft 

en die Gods Koninkrijk verwart met het Groot-Russische Rijk.  

 

Ja, vergissen is menselijk. Maar deze patriarch stelt zich wel heel ónmenselijk 

op. Hij steunt Poetins waanzinnige oorlog in Oekraïne en maakt zo de Russisch-

orthodoxe kerk medeplichtig aan het bloedvergieten daar. 

 

Ik zei toen dat deze patriarch zich diep moet schamen dat hij zichzelf een 

christen durft te noemen. Toen citeerde ik Stevo Akkerman, die daar ook niets 

van begreep. En die in zijn column schreef: 

 

“Voor zover ik weet, is het christendom bedoeld als een oncomfortabele 

godsdienst; het bevestigt het ego niet, maar brengt dat aan het wankelen. Wie er 

een uitverkoren status aan ontleent en het vuur opent op de buren, is niet erg 

religieus bezig.” 

 

Jullie herinneren je die preek nog wel, toch? Ja, ik zie een aantal mensen heel 

glazig kijken 😉 Nee, oké, dan is het goed. Ja, even checken. 

 

Eergisteren verscheen in Trouw weer een column van dezelfde Stevo Akkerman, 

die in het verlengde hiervan lag. Daarin ging hij nader inging op dat vreemde 

huwelijk tussen christendom en nationalisme, eigen volk eerst. 

 

Hij citeert Ezra Klein, columnist van de New York Times, die dit schreef over 

het christendom, en nu moet je goed opletten: Hier is een wereldbeschouwing 

gebouwd op een gelijkwaardigheid die voortvloeit uit de erkenning dat wij 

allemaal beschadigd zijn, in plaats van dat we allemaal geweldig moeten zijn. 

 

En dan zegt Akkerman:  

“Ezra Klein, zelf van joodse afkomst, ziet hierin een combinatie van zelfkritiek 

en solidariteit, ofwel de wetenschap niet perfect te zijn en dat te delen met allen. 

Dit besef kan ons helpen de waarde van de democratische samenleving opnieuw 

te zien; er is iets wat ons bindt en dat is de erkenning van een collectief 

tekortschieten, waarvan ook de macht niet is uitgesloten.” 



Vervolgens schrijft hij: “Ik denk dat dit inderdaad belangrijk is. Omdat de 

democratie enerzijds wordt bedreigd door het lamlendige idee dat vrijheid 

betekent lekker doen waar je zelf zin in hebt, zodat er geen enkele verplichting 

meer van uitgaat, en anderzijds door de ideologie die zegt dat wij – als land, 

cultuur en soort – wel degelijk geweldig zijn, en dat anderen daarvoor moeten 

buigen. 

 

Die ideologie vreet ook Westerse samenlevingen aan, maar we zien haar tot in 

uiterste consequentie doorgevoerd in Rusland. Wat begon als binnenlandse 

onderdrukking door een onfeilbare machthebber, is geëindigd in een oorlog om 

een buurland van de kaart te vegen ten behoeve van het glorieuze vaderland. 

 

Het pijnlijke is dat ook dit optreden een christelijke mantel krijgt omgehangen – 

er bestaat een christendom dat ver verwijderd is van de aanstekelijke 

formulering van Ezra Klein. Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk is 

al jarenlang een steunpilaar van het Poetin-bewind en hij verdedigt, propageert 

en zegent nu het bloedvergieten; zijn God valt samen met de heilige Russische 

natie.” 

(einde citaat) 

 

Daarom verbaast Akkerman zich over de opstelling van de Wereldraad van 

Kerken. Dat is een internationaal christelijk platform waarbij vele verschillende 

kerkgenootschappen zijn aangesloten. Waaronder de Russisch-orthodoxen.  

 

Hij vraagt zich af – en hij niet als enige – waarom die Russisch-orthodoxe kerk 

niet inmiddels uit de Wereldraad van Kerken is gezet, geschorst, geroyeerd. 

Wegens het onchristelijk en systematisch legitimeren van geweld.  

 

Die discussie heb ik zelf ook met belangstelling gevolgd. Wat zouden de kerken 

in dit geval moeten doen met hun afgedwaalde zusterkerk?  

 

Karin van den Broeke, bestuurslid van die Wereldraad, en René de Reuver, 

scriba van onze PKN, worstelen zelf ook met dit dilemma, maar zij vinden 

schorsing toch niet de juiste weg.  

Zij willen de dunne lijn met de Russisch-orthodoxe kerk, die al zo broos is, niet 

verbreken. Zij vinden het een daad van geloof om hen niet af te schrijven, maar 

in gesprek te blijven, hoe moeilijk dat ook is.  

 

Maar anderen vinden dit standpunt onbegrijpelijk. Zij vinden dat je de Russisch-

orthodoxe kerk en haar leider op niet mis te verstane wijze terecht moet wijzen. 



Schorsen dus. Het is tijd om partij te kiezen. Dan maar geen lijntje openhouden. 

Dat lijntje heeft bovendien ook nog helemaal niets opgeleverd. De patriarch 

volhardt juist in zijn dwaling met steeds rabiatere, haatvolle preken. 

 

Akkerman trekt aan het eind van zijn column deze conclusie: 

“Ik zweef aan de rand van het geloof,” zegt hij, “maar ik denk dat de 

Wereldraad van Kerken zich meer verbonden zou moeten voelen met elke 

willekeurige atheïstische vredezoeker dan met een christelijke oorlogsprofeet.” 

 

Afgelopen woensdagavond ging ik naar een debat in Amsterdam, precies over 

deze christelijke oorlogsprofeet. Aan dat debat deden ook Karin van den Broeke 

en René de Reuver mee. 

 

Ik stapte hier op station Apeldoorn in de internationale trein vanuit Berlijn naar 

Amsterdam, en ik zat ineens tussen de Oekraïense vluchtelingen. Ik raakte aan 

de praat met een oude man met een nog oudere gitaar en een klein koffertje bij 

zich.  

 

Hij was gevlucht uit Kiev, vertelde hij. Hij had daar bommen zien vallen op zijn 

woonwijk, bekenden van hem waren gewond geraakt. Of zijn huis er nog stond, 

vroeg ik. Hij wist het niet. Dat de Russen ooit weer terug zouden komen om het 

karwei af te maken, dat wist hij wél, heel zeker. 

 

Hij bleek een ingenieur te zijn en begon vervolgens een heel verhaal over 

elektrotechniek en oplaadbare batterijen. Dat is niet helemaal mijn cup of tea en 

bovendien sprak hij met een sterk Oekraïens accent en een mondkapje voor, dus 

hoe de batterij van de toekomst eruit gaat zien, kan ik jullie helaas niet 

navertellen… 

 

Maar toen rolden we Amsterdam Centraal al binnen, waar vrijwilligers met geel-

blauwe bordjes de vluchtelingen opvingen, en ik naar mijn debat ging. 

 

De sprekers in het panel waren het niet met elkaar eens, wat natuurlijk ook de 

bedoeling is bij een debat. Ze vonden allemaal wel dat je ferm stelling moet 

nemen wanneer het christelijk geloof vermengd raakt met nationalisme. Maar of 

je de band met patriarch Kirill en zijn kerk moest doorsnijden, opschorten dan 

wel schorsen, daarover verschilden de meningen.  

 

Er was ook een priester in de zaal van de dissidente Russisch-orthodoxe 

parochie in Amsterdam, u weet wel, die parochie die vanwege haar kritische 



houding richting de patriarch van Moskou door de Russische overheid onder 

druk wordt gezet.  

Deze priester maakte vervolgens aan alle onzekerheid een eind door te verklaren 

dat het ook allemaal niet zoveel uitmaakt: als je ze schorst, spelen ze de 

slachtofferkaart - zie je wel, iedereen is tegen ons - , en als je de lijn openhoudt, 

trekken ze zich toch niks van je aan.  

 

Dus ging het debat verder over de vraag: wanneer is geweld gerechtvaardigd. 

Bestaat een rechtvaardige oorlog? Ik weet niet of er pacifisten hier in de zaal 

zitten, maar die hebben het momenteel niet gemakkelijk. Sommigen schrijven 

erover in de media: dat ze moeite hebben hun pacifisme vast te houden, als je 

ziet wat er allemaal gebeurt en hoe machteloos wij ons allemaal voelen. 

 

Ik zou mezelf geen pacifist durven noemen, maar ik merk wel dat ik me ook snel 

laat meeslepen door allerlei kwade gedachten. Als ik zie en lees welk spoor het 

Russische leger trekt door de Oekraïense dorpen en steden. Een spoor van 

verwoesting en terreur, van foltering, moord en verkrachting. En altijd maar 

weer die cynische leugens en ontkenningen, het is misselijk makend. 

 

Elke dag worden de berichten erger. Nu hebben ze weer zonder enige aanleiding 

bommen gegooid op een treinstation vol met vluchtelingen. President Zelenski 

zei daarover: “Het kwaad kent geen grenzen. En als het kwaad niet zal worden 

bestraft, zal het niet stoppen.” 

 

Ik denk dat hij gelijk heeft. Maar hoe stoppen we het kwaad? Door die 

christelijke oorlogsprofeet te schorsen? Door zware wapens te sturen naar 

Oekraïne? Door zoveel mogelijk Russische soldaten te doden? Door dat hele 

Rusland met al z’n inwoners bankroet te maken en terug naar de Steentijd te 

sanctioneren? 

 

Intussen lijkt het sein gegeven voor een nieuwe wapenwedloop in Europa. 

Honderden miljarden extra worden gestoken in legers en wapens. Het klinkt 

logisch, en nodig. Want de vrede is broos en moet beschermd worden. 

 

Maar het blijft een paradox: kun je de vrede bereiken met oorlog? Is oorlog zélf 

niet de echte vijand, oorlog die mensen altijd tot vreselijke daden aanzet? En hoe 

doorbreek je dán de spiraal van geweld? Is er een andere weg? En wat zegt ons 

geloof dan? 

 



Ik weet het eerlijk gezegd niet. De Bijbel geeft vaak geen pasklare antwoorden 

op onze prangende vragen. Maar ze kan ons wel een richting wijzen. Aan het 

denken zetten. Een spiegel voorhouden.  

 

Wat zou Jezus doen? vragen mensen zich wel eens af. Waar zou híj voor  

kiezen? Ik weet het niet. Wat ik wél weet, is wat hij kiest in het verhaal van 

Palmpasen. Wat hij kiest voor zijn glorieuze intocht in Jeruzalem. Jezus kiest 

een ezel.  

 

En waarom een ezel? Het Kinderkoor zong: Een ezel is geen dom dier, geen 

stom dier.  Nou ja, uitzonderingen daargelaten. Thierry Baudet bewondert 

Poetin, en wist je dat baudet ‘ezel’ betekent in het Frans?  

 

Dus mocht je ooit op hem gestemd hebben, misschien in een vlaag van 

verstandsverbijstering, dan zou ik je willen zeggen: een ezel stoot zich in 

’t gemeen geen twee keer aan dezelfde steen… 

 

Nee, een ezel is niet dom, maar dat is niet de reden waarom Jezus kiest voor dit 

dier. De reden klinkt verderop in het lied: Met vrede gaat de ezel op reis. En dus 

zegt Jezus: ik kan niet zonder hem naar Jeruzalem.  

 

Jeruzalem, stad van vrede letterlijk, kan hij alleen binnengaan op een ezel, want 

die staat symbóól voor vrede. De ezel is het tegenovergestelde van een paard. 

Een paard, een krijgsros, is voor soldaten en legeroversten. Een paard is voor 

koningen die ten strijde trekken. Een symbool van macht en krijgsmacht.  

 

Maar de ézel is wat anders. Het is het lastdier van de armen. Het is het rijdier 

van de vredevorst. Niet voor niets figureert die ezel in het visioen van Zacharias 

bij de komst van de Messias, de vredevorst: “Nederig komt hij aanrijden op een 

ezel.” Want, zegt God:  

 

“Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 

en de paarden uit Jeruzalem; 

de oorlogsboog wordt gebroken. 

Hij zal vrede stichten tussen de volken.” 

 

Daarom kiest Jezus voor een ezel. Omdat het Grote Misverstand altijd op de loer 

ligt. Zeker bij zo’n intocht met een enthousiaste massa. Want die intocht heeft 

óók een nationalistisch tintje.  

 



Het heeft iets van een politieke demonstratie. Ze halen hem binnen met 

palmtakken, en palmtakken staan symbool voor de overwinning. Verwacht het 

volk dat Jezus met geweld de Romeinse bezetters zal overwinnen? 

 

Als dat zo is, dan corrigeert Jezus die verwachting met zijn keus voor de ezel. 

Want daarmee stelt hij heel subtiel, maar onmiskenbaar een teken. De mensen 

halen de koning van Israël binnen, maar met zijn ezel laat Jezus zien dat hij een 

andere koning is dan de door hen gedroomde. 

 

Hij rijdt op een ezel, letterlijk staat er zelfs ‘ezeltjé’, om niet uit te torenen boven 

de massa en zo duidelijk mogelijk te maken dat zijn koningschap niet van deze 

wereld is.  

 

Want zijn koningschap is het tégendeel van wat machtshebbers en krijgsheren 

dromen te zijn. Deze koning is de anti-oorlogsheld, de vorst van de vrede. De 

nederigheid zelf. 

 

Zo is hij koning. En niet anders. Niet hoog te paard, maar op een ezeltje: laag bij 

de grond, dicht bij de mensen. Zo is hij koning, en als je Jezus als koning wilt 

erkennen over je leven, dan heb je hem te nemen mét dat nederige ezeltje van 

hem. 

 

Daarom kun je zijn koningschap niet erkennen zonder kleerscheuren. Het 

betekent namelijk dat je erkent, in de woorden van Ezra Klein, dat we allemaal 

beschadigd zijn, in plaats van dat je geweldig moet zijn of kunt zijn.  

 

Zijn koningschap erkennen betekent de weg gaan van zelfkritiek en solidariteit. 

Weten dat je niet perfect bent en dát delen met allen. Het betekent dat je niet 

alleen het kwaad in Poetin en Kirill en al die anderen aanwijst, maar dat je ook 

het kwaad in jezélf lokaliseert en erkent. 

 

Zijn koningschap erkennen is de weg van de vrede zoeken, hoe moeilijk die ook 

te vinden is. De in januari overleden zenmeester en vredesactivist Thich Nhat 

Hanh (spreek uit: Did Nac Han) zei het zo: 

 

“Er is geen wég naar vrede. Vrede ís de weg.” 

 

Mogen we dat ontdekken. 

 

Amen. 


