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Hosanna!  

Hosanna 1 en 2  

Mijn boodschap vanmorgen heet Hosanna. Dit riep het volk uit toen Jezus op 

palmzondag werd ingehaald. Deze aanroep komt uit Psalm 118. Het 

Hebreeuwse woord (hosjanNA, klemtoon op laatste lettergreep) betekent 

oorspronkelijk ‘red ons nu.’ Een roep naar de Koning om hulp: SOS. Maar de 

betekenis begon geleidelijk te verschuiven. Het werd steeds meer een roep 

van hoop en overwinning als antwoord op wie de koning is en doet. ‘Hoera! 

We worden gered want de Koning komt.’ In de nieuwe betekenis staat de roep 

Hosanna voor een hart dat overstroomt van hoop en vreugde. Ik ga de oude 

uitroep Hosanna 1 en de nieuwe Hosanna 2 noemen. 

  

Oerwoud.  

Het verschil is te illustreren aan de hand van een verhaal dat Jeanne gisteren in 

BN de Stem las. Patrick en Erik waren verdwaald in het Colombiaanse 

oerwoud. Omringd door giftige wespen en slangen riepen ze uit: ‘Red ons!’ 

Hosanna 1. Maar hun telefoon had geen bereik. Opeens: ting! Een Facebook 

bericht. Ze hadden verbinding met het internet. Hosanna 2! Ze verstuurden 

bericht: ‘Red ons!’ met een screen shot van hun locatie. Hosanna 1. En 

vervolgens zagen ze midden in de nacht (gewikkeld in bananenbladeren) licht 

van een truck! ‘Hosanna 2.’   Toen ze veilig in de truck zaten: Hosanna 3.  We 

zijn gered!   

Bijbel en psalmen  

Het ontwikkeling van hosanna 1 naar 2 en uiteindelijk naar hosanna 3  zie je 

overal in de bijbel. Eigenlijk is de bijbel verhaal van hosanna 1 (geloof), 2  

(hoop) naar 3 (liefde). Ook in de psalmen. Neem Psalm 22. Jezus citeert 

daarvan de eerste regel op het kruis. ‘Mijn God, mijn God waarom hebt u mij 

verlaten’ Hosanna 1. De Psalm eindigt met ‘Voor altijd mogen jullie leven! (…) 

Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken.’ Hosanna 3. 

Theologisch debat: welke hosanna was het? Hosanna 1, 2 of 3? Deze puzzel 

niet oplossen.  

Cry als Psalm    

Wel andere puzzel. Ik wil jullie een seculier lied laten horen: Cry (roep) van 

Michael Jackson. Vraag:  hoe kun je dit zien als een psalm in een eigentijds 

jasje?  
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Vier zaken die mij raken in de video   

a. Doet me aan Palmpasen denken. Mensen staan te wachten op de Koning.    

b. Verscheidenheid van de mensheid. Van al die koningskinderen kan ik tranen 

van in mijn ogen krijgen. CS Lewis:’Er zijn geen gewone mensen. Je hebt nooit 

met een gewone sterveling gesproken. Landen, culturen, kunst, beschaving zijn 

sterfelijk en hun leven als vergeleken met ons een vlieg. Maar het zijn 

onsterfelijken waar je mee lacht, waar je mee werkt, die je trouwt, die je opzij 

schuift en exploiteert. ‘ 

c. De video zegt iets over de verlangens van onze huidige cultuur – van mijn 

seculiere vrienden: verlangen naar echtheid, naar verbinding, naar zin, naar 

hoop, naar zorg voor de natuur. Onze cultuur schreeuwt: ‘red ons!’ Hosanna 1. 

De velden zijn wit (rijp) om geoogst te worden (Joh 4:35).  

d. De beelden van de natuur zijn prachtig. Het zijn beelden van Californië. We 

reizen van west naar oost: van de Stille Oceaan, de kustheuvels, de baai, San 

Francisco, de vruchtbare vallei, Sacramento (de hoofdstad), de vochtige 

redwoods, naar de bergen en de woestijn. California lijkt op Israël -- het 

beloofde land – als je van het westen naar het oosten trekt. De mensheid staat 

klaar het beloofde land in te nemen: De schepping ziet er reikhalzend naar uit 

dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. (Romeinen 8:19). 

Video clip:: https://www.youtube.com/watch?v=mj3MfUR35CM 

Tekst uit Johannes 12: 12. De volgende dag was er al een grote menigte in 
Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13haalden 
ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van 
Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 
15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn 
leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit 
verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat 
het zo ook gebeurd was.  

Showdown in Jeruzalem: wie van de drie?  

De lijdensweek is de beslissende week in de wereldgeschiedenis. Het is 

showtime in Jeruzalem. Wie controleert het centrum van de wereld waar 

Afrika, Europa en Azië elkaar ontmoeten? Wie van de drie: De religieuze 

leiders, de Romeinen of Jezus? Hans heeft vorige week gesproken over de 

confrontatie van Jezus met religie: de tempelreiniging. Op Palmpasen tart 

https://www.youtube.com/watch?v=mj3MfUR35CM
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Jezus het gezag van de Romeinen: Hij laat zich uitroepen als de koning van 

Israël.  

Zwarte humor  

Daarmee tekent Hij zijn doodvonnis. Maar door Hem aan het kruis te nagelen 

verheffen de autoriteiten Jezus tot Majesteit. Dat is de zwarte humor van de 

lijdensweek. De troon waarop Jezus wordt ingehuldigd is een kruis. De 

inauguratie van Jezus is dus anders dan die van Willem Alexander.  

31
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze 

wereld uitgebannen worden. 
32

Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, 

zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 
33

Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij 

zou sterven.  

Jezus verhoogt de mensheid  

Jezus zegt dat hij iedereen naar zich toe zal halen als hij tot zijn Majesteit 

verheven wordt. Hij neemt dus de hele mensheid met zich mee op zijn troon. 

Op het kruis wordt Jezus niet alleen rot de koning van de hele wereld 

gekroond maar wordt ook de hele mensheid verhoogd. Onze Koning ontkracht 

de leugen van de heerser van deze wereld – de aanklager – dat de Schepper en 

de schepping waardeloos zijn. Het enige oordeel van God over de mensheid is: 

Jullie zijn mijn geliefde zonen en dochters. In jullie vindt ik vreugde. Jezus is de 

spiegel waarin wij zien wie we werkelijk zijn: kinderen van God. Voor die status 

heeft Zijn Vader de mensheid al voor de schepping uitverkoren (Eph 1:10). Zie 

Davidster: Jezus verheft de mensheid tot koningskinderen: de drie-eenheid en 

de mensheid vormen nu een gezamenlijk huishouden.   

Relatie, participatie en tijd  

Vlak voordat Jezus op palmzondag Jeruzalem binnengaat lezen we (Lucas 

19:11) Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, 

aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van 

God nu spoedig zou aanbreken. De gelijkenis is die van de talenten. Nadat 

Jezus als Pesach Lam is geslacht, staat ons nog een hele reis (Exodus) te 

wachten vanuit Egypte – het rijk van de aanklager – naar het beloofde land – 

het koninkrijk van Onze koning.    

Talenten 

Die gelijkenis maakt duidelijk dat de groei van het koninkrijk van God drie 

zaken vereist: relatie, participatie en tijd. Het talent is onze relatie met de 

Koning. Onze participatie is het benutten van dat talent door in te pluggen op 
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de Geest van de Koning. Wij mogen alle wonden waarmee de aanklager ons 

heeft toegetakeld bij de Koning brengen. De Heilige Geest is als het ware de 

stroom die ons helpt bij het her programmeren van onze software. Dat 

genezingsproces kost tijd. De aanklager heeft namelijk allerlei knopen in onze 

ziel gelegd. Maar geleidelijk wint het bestuur van de hemel terrein in onze 

innerlijke wereld. We mogen samen met de Koning steeds meer steden gaan 

regeren.  

De Koning gaat eerst 

Onze Koning laat zien hoe dat werkt. Want de hogepriester die wij hebben is er 

een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk 

opzicht op de proef is gesteld. (Heb 4:15) Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij 

moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. (Heb 5: 8) 

Laten we verder lezen in Joh 12: 27 27
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik 

zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik 

juist gekomen. 
28

Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een 

stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer 

tonen.’ 
29

De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ 

Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken 

had. 
30

Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u.  

Onze Koning brengt Zijn doodsangst bij Zijn Vader. Vader, redt mij. Hosanna 1! 

Hij plugt in bij de Geest van Zijn Vader. Die Geest herinnert Jezus aan de trouw 

van Zijn Vader. Hosanna 2! Ook weet Jezus zijn missie: het bestuur van de 

hemel op aarde brengen: “You can change the world.’ . Nu mag Hij opstaan! 

Het is showdown time. De publieke stem laat ons zien hoe het Koninkrijk van 

God terrein wint op aarde: van Hosanna 1 naar Hosanna 2.    

  

Hosanna 1: Wees kwetsbaarheid bij onze gekruisigde Koning…  

Hoe maken we dat persoonlijk. In de eerste plaats mogen we onze Koning 

aanroepen ‘red ons!’ Hosanna 1! Wij mogen onze kwetsbaarheden bij onze 

Koning brengen: onze zelfafwijzing, onze hoogmoed, ons egoïsme, onze 

boosheid, onze schaamte, onze angst, al onze zonden. Zijn bloed wast ons 

schoon. We kunnen onszelf ondanks alle imperfecties aankijken zonder 

oordeel. We kijken in de spiegel van onze opgestane Koning. Hij laat zien wie 

we werkelijk zijn: koningskinderen. Onze Koning ontkracht de leugen van Zijn 

tegenstander dat we mislukkingen zouden zijn! Dan is het Pesach in ons leven. 

Onze uittocht uit Egypte kan beginnen naar het beloofde land.   
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Persoonlijk voorbeeld  

Laat ik iets vertellen over mijn eigen uittocht of Exodus. Ik ben bang om te 

falen en mijn onzekerheid te laten zien – bijvoorbeeld als ik hier sta te 

spreken. Die angst kan mij verlammen. Maar ik kan Mijn Koning uitnodigen om 

samen met Hem mijn angst en onzekerheid recht in de ogen te kijken. 

Hosanna 1! Als ik die angst naar het kruis breng, verliest ze haar greep. Want 

de Koning vindt vreugde in mij – zelfs als ik er een potje van maak. Ik mag 

falen. De angst en onzekerheid gaan niet onmiddellijk weg maar ze regeren me 

niet meer. Ik wordt bevrijd. De koning komt! Hosanna 2. Nu kijken we nog in 

een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog 

beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Cor 

13:12) 

Ik wordt dan meer dan een overwinnaar. Want zelfs als ik verlies, win ik! 

Sterker nog, juist als ik mijn kwetsbaarheid laat zien, wint het koninkrijk van de 

hemel terrein – zowel in mijn innerlijke wereld als de wereld om mij heen. Yes, 

Ik ben gered! Ik ga steeds meer zien wie ik werkelijk ben: een koningskind. 

Want de Koning staat op in mij (Galaten 1:16). Ik met Hem steeds meer steden 

innemen.   

 

Koning delegeert      

Het mooie van het bestuur van Onze koning is dat Hij zijn bestuur met ons 

deelt. Laat de koning ook opstaan in jou! Johannes schrijft over de opstanding 

van Lazarus (Johannes 11: 44): De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en 

voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei 

tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ Jezus delegeert 

Zijn gezag aan ons mensen. Hij vraagt ons mensen te bevrijden die ruiken naar 

de dood en die verblindt zijn of gevangen zitten in doodsdoeken of andere 

knopen van de aanklager. Jezus regeert samen met ons. We mogen elkaar 

samen met Hem bevrijden van de dood. Wat een prachtige missie!    

Autoriteit en intimiteit  
Als we de autoriteit die de Koning ons schenkt benutten (en niet in de grond 
stoppen), ervaren we zelf genezing en bevrijding. De Koning gaat in ons 
opstaan. We mogen steeds meer steden gaan regeren. Als we in plaats van 
oordeel vergeving schenken, verdwijnt zelfoordeel. Als we kwetsbaar durven 
zijn door mensen vertrouwen en vrijheid te geven, dan ontvangen we zelf 
steeds meer vrijheid. Hosanna 2!    
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3. Oplossing puzzel   

Ten slotte nog de uitleg van de puzzel. CRY (van M. Jackson) is Psalm 22 in 

modern jasje.  

 

Tekst van Cry   

1. Net als veel psalmen, begint het als een aanklacht van de mens (‘Adam’) 

tegen God.  

2. Net als in veel psalmen, ontspint zich een gesprek tussen God en de mens. .  

God antwoord als het ware als Michael Jackson zingt ‘Luister.’  

3.Eerst hoort de mens God niet. Maar dat verandert als God zegt “Ik hecht 

waarde aan jouw dromen.’ Er is als het ware verbinding met het internet. 

Adam richt zich dan tot God met de woorden: “Waar was U toen Uw kinderen 

het afgelopen nacht uitriepen?” Hosanna 1! Red ons!  

4. Vervolgens groeit de vertrouwensrelatie: het geloof dat God luistert naar 

onze roep Hosanna 1 wordt hoop (de Koning kom er aan!) Hosanna 2 en 

vervolgens staat Hij op in ons en mogen we gaan regeren in liefde: Hosanna 3!  

Tenslotte zingt de Mens: 
1. Al wat we moeten doen is zoeken naar de echte waarheid. {Naar de Koning }  
 2. als het vaandel gloort (als de koning komt), zal het nooit meer oorlog zijn.  
3.Dan zingt God weer: Als jullie het samen uitroepen, zal ik jullie gebeden 
verhoren.  
Dat laatste kun je zien als God’s belofte dat Hij de hele mensheid (en de hele 
schepping) zal verzamelen onder één hoofd: koning Jezus (Eph 1:10). Dan 
zullen we allemaal samen uitroepen: Hosanna 3!’ Fil 2:11: Want elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Koning (Heer),’  

Het refrein is een prachtig gesprek tussen God (het koor) en de mensheid 

(Michael Jackson als Adam) dat -- net als een Psalm (je kunt het ook zien als 

het gesprek tussen Jezus en Zijn Vader in Johannes   

God (koor): Jij kan de wereld veranderen (Heers over de wereld; Gen 1:28)  

Mens (Michael Jackson als Adam): Ik kan het niet alleen (Nu ben ik doodsbang; 

Joh 12:27)  

God: Jij kan de hemel aanraken (Jij mag deel van Mijn hemelse familie worden: 

Eph 1:5)  

Mens (Adam): ik heb iemands hulp nodig     

God: Jij bent uitverkoren (om mijn bestuur op aarde te brengen em zijn 

kinderen te worden, Eph 1:5) 
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Mens: Ik heb een teken nodig (dwz de  spiegel van onze Koning; de 

Mensenzoon: onze oudere broer (de tweede Adam)).     

En dan zingen de mens en God de Vader samen: (vooruitkijken naar Hosanna 

3!) Als we allemaal samen roepen Hosanna vanavond voor de koning (Eph 

1:10) 

 

DAN tenslotte de OPDRACHT van GOD aan de mensheid die nu door onze 

Koning haalbaar wordt (Vgl Gen 1:28 en Rom 5:17-19) Verander de wereld 

(dwz breng de wereld onder het bestuur van Onze koningsfamilie)) .    

a. Gen 1:28 (vanuit het paradijs Israël) Heers over (je interne en externe) 

wereld  

b. Uw koninkrijk kome op aarde zoals in de hemel. (Mat 6:10) 

c. Heb God lief en de naaste als uzelf. (Mat 22:37-39) 

d. Maakt alle volken tot mijn leerlingen.  (Mat 28:19) 

video: Uittocht van de mensheid uit Egypte naar het beloofde land   

a. Eerst ernstig en in zichzelf gekeerd. Nu ben ik doodsbang. Hosanna 1. 

b. Verbinding. Pesach. Begin van uittocht mensheid. Red ons! Hosanna 1 .  

We kijken verwachtingsvol naar Jezus verhoogd op het kruis. En iedereen die 

door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. 

(Numeri 21:9)  

c.  Dan komen mensen in beweging en krijgen aandacht voor elkaar. Er is hoop! 

Hosanna 2. De koning komt er aan! 1 Cor 13:12: Nu is mijn kennen nog 

beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

d. Ze gaan meezingen met God – meeregeren met God. De koning gaat in hen 

opstaan. Hosanna 2. 2 Kor 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 

van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer 

naar de luister van dat beeld worden veranderd. 

e. Ten slotte gaan ze helemaal uit hun dak. Ze mogen het beloofde land 

innemen.  Hosanna 3! Rom 5:17b Allen die de genade en de vrijspraak in zo’n 

overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die 

ene mens, Jezus Christus 

ASSIGNMENT: Wat is jouw Hosanna vandaag? Wat roep jij uit als Jezus 

vandaag langskomt? Hoe verwelkom jij Hem? Deel met iemand anders!  

Hosanna 1 of Hosanna 2. Of ergens tussenin?   Je weet wat je bestemming is 

op school, werk, gezin. Maar je durft niet. Net als Jezus angst had om 

gekroond te worden  – om omhoog geheven te worden – om koning te 

worden…  
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 Nelson Mandela. Hij liet wat zien van zijn kwetsbaarheid toen hij werd 

gekroond tot ‘koning’ van Zuid Afrika – toen hij mocht gaan regeren op die 

gedenkwaardige 10 mei 1994:   

Onze diepste angst, 

is niet dat we onmachtig zouden zijn. 

Onze diepste angst betreft juist 

onze niet te meten kracht.  

We vragen onszelf af: 

Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten. 

 

Maar waarom zou je dat niet zijn? 

Je bent een kind van God. 

Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent. 

We zijn bestemd om te stralen, 

zoals kinderen dat doen. 

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. 

 

Die glorie is niet slechts in enkelen, 

maar in ieder mens aanwezig. 

En als we ons eigen licht laten schijnen, 

schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen. 

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid 

anderen bevrijden. 

Vragen voor Huisgroepen: 

1. Wat vind jij mooi aan Cry van Michael Jackson? Waar heb je vragen over?  

2. Vertel welke muziek jij mooi vindt en waarom. Wat zijn je lievelingspsalmen? 

Hou je ook van seculiere muziek? Waarom (niet)? Zo ja, welke? Zo nee, houd je 

van andere muziek en zo ja welke? Wat zijn je lievelingsliederen? 

2. Wat zijn jouw Hosanna’s? Waar roep je Hosanna 1? Waar Hosanna 2? Waar 

Hosanna 3?  

3. Waar heb je recent ervaren dat de Koning in je opstond?  

4. Wat heeft je aangesproken in de preek? Waar heb je vragen over?  

5. Bidt voor elkaar en de wereld (waar we over mogen gaan regeren) 


