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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 12,12-19 (Lezing Zacharia 9,9-10 en Johannes 12,12-19) 

Waarom juich jij voor Jezus? De menigte in Jeruzalem juicht voor Jezus omdat ze in hem de aangekondigde 
Messiaanse koning herkennen. En terecht! Maar toch – onthoud wel die ezel. Die ezel van nederigheid, deze 
koning van de vrede komt niet als een grootse, sterke held te paard. Nee, staar je ook niet blind op het 
gejuich en geapplauddisseer van de massa. Dat doen de Farizeeën wel – zij zien hun plan in duigen vallen, 
terwijl juist als hun plan lukt hun plan werkelijk in duigen valt. Zien wij nog scherp dat in het Koninkrijk van 
God niets is wat het lijkt? Jezus wordt hier verhoogd, maar het is het begin van zijn ultieme vernedering. En 
juist dat – die vernedering aan het kruis – is de reden dat God hem hoog verheft. De weg van onze koning 
heeft de vorm van een kruis. Dat is zijn verhoging. Onze weg, leven voor het Koninkrijk is kruisvormig. Laten 
we dat diep beseffen: verlies is winst. Verhoog Jezus dus om zijn vernedering.  

Besprekingsvragen   
1. Waarom juich jij voor Jezus? Of juich je niet voor Hem? 
2. Hoeveel invloed op jouw geloofsleven heeft de ‘publieke opinie’ (dat wat jouw omgeving of de 

wereld van Jezus vindt)?  
3. In de preek wordt gezegd dat het christelijke leven ‘kruisvormig’ is. Het is nederig leven. Herken 

je dat in je eigen leven? Verlangt je hart ook naar dat leven? 
4. Neem je voor om in deze Goede Week jezelf minstens één keer bewust te verloochenen. Doe 

dat om Jezus na te volgen. Je zou dat eventueel kunnen doen door te vasten. 
5. Juich voor Jezus – door te op Youtube of Spotify te luisteren naar ‘The Answer for Every 

Question’ van Jess Ray. 

Teksten om te lezen 
Een aantal teksten die op de achtergrond van Johannes 12 meespelen of die bij de preek passen: 

Genesis 49,10-11 

Psalm 118 (met name vanaf vers 25 – de letterlijke betekenis van Hosanna is ‘Heer, red ons toch’) 

Zacharia 9-14 

Filippenzen 2,1-11 

1 Makkabeeën 13,43-53 

 

 

 

 

 


