Serie: Markus, evangelie in het kort.
Koning met vrede
Schriftlezingen: Markus 11:1-11 Kerntekst: Markus 11:7
Zingen: Ps. 122:1 en 3, Ps. 27:3, Ps. 118:4 en 13, Ps. 72:2, 10 en 11Bev
ambtsdr. Ps. 90:9, Ps.42:1
Hoofdpunten van de preek
Jezus nadert Jeruzalem. Hij kiest voor deze beladen gebeurtenis een bijzonder
vervoermiddel.
1 Merkwaardige opdracht (Mk.11:1-3)
Het begint met betekenisvolle plaatsen. Jezus nadert Jeruzalem. De plaats van tempel en
troon: het hart van de dienst aan God en de regering van God. Hij nadert vanaf de Olijfberg.
Een plaats van tragedie en verwachting. Jezus brengt de vervulling. Hij wil met het veulen,
dat 2 discipelen moeten halen, communiceren dat én hoe Hij de beloofde vrede brengt.
2 Gehoorzaam vervuld (Mk. 11:4-6)
Jezus zendt 2 discipelen uit (11:1) met de wonderlijke opdracht om het veulen te halen
waarmee Hij Zijn statement geeft. Ze gehoorzamen Hem en worden zo daarbij ingeschakeld.
De discipelen vinden het veulen op de afgesproken plek en antwoorden met de
afgesproken boodschap: de Heere heeft het nodig. Juist nu noemt Jezus Zichzelf Heere.
3 Koning met vrede (Mk.11:7-10)
Jezus laat zich Jeruzalem binnenrijden door het veulen. Jezus wordt koninklijk onthaald,
want dit roept veel op. Geschiedenis herleeft (1Kon.1), profetie wordt vervuld (Zach. 9).
Meer dan Salomo is hier, om vrede te brengen. Zijn komst schept verwachting. Men roept
het gebed van Psalm 118. Het wordt stil als blijkt dat Jezus koning van een andere orde is.
Op Goede Vrijdag zal blijken hoe.
4 Leeg huis (Mk. 11:11)
Als Jezus Jeruzalem binnenkomt zegt niemand nog wat. Markus beschrijft het als domper.
Jezus gaat niet het paleis (troon), maar de tempel (altaar( binnen. Dáár moet Hij zijn.
In de tempel bekijkt Jezus alles. Niet als toerist. Jezus zoekt naar vrucht. Hij ziet veel wat
er niet hoort. Jezus keert terug naar Bethanië, om gezalfd te worden tot Zijn begrafenis.
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