
Palmzondag 
 
Achter ieder mens staat een ongeziene, onbekende wereld. Wat we zien en horen is slechts 
de persoon. 
(In het oude Griekenland was de ‘persona’ het masker waar doorheen de stem van de acteur 
sprak. Het woord ‘persona’ betekent letterlijk: door-klinken.) We worden omringd door 
maskers, die gewoonlijk in raadsels spreken - net zoals wij dat doen. Vaak spreekt door zo’n 
masker iets of iemand anders dan wijzelf. Wie spreekt door ons heen wanneer we onszelf 
willen verrijken ten koste van anderen, of wanneer wij macht willen uitoefenen over andere 
mensen? En wie spreekt door ons heen wanneer we ons inzetten om andere mensen of een 
hoog ideaal te dienen? 
Of we het willen of niet: met ieder woord, iedere daad en iedere gedachte scheppen of 
vernietigen we - zichtbaar of onzichtbaar. Kijk niet naar de buitenkant, maar luister door de 
woorden heen naar de ‘morele muziek’, probeer de verborgen taal van de intentie te 
beluisteren - en je zult leren herkennen wie door de ‘per-sona’ heen spreekt. 
 
Zonder te beseffen wat ze riepen, zeiden de mensen op Palmzondag de waarheid met de 
woorden: ‘Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer!’ (Mattheüs 21:9) Hij kwam in de 
naam van de Heer.  
En wij? 
 
Zo lang we alleen maar in onze eigen naam, in ons eigen belang komen, verstoren we iets in 
de wereld om ons heen. Dit gebeurt tegenwoordig op grote schaal met de aarde. Wij 
worden geconfronteerd met de destructieve gevolgen van ons egoïsme en onze hebzucht.  
Waar we ook gaan of staan, kunnen we zegenen en gezegend worden. Je hoeft het niet van 
de daken te roepen, zoals de menigte op Palmzondag deed. Je kunt eenvoudig komen, 
denken, wandelen in de naam van de Heer, zonder zelfs Zijn naam te noemen. 
En Hij zal het zegenen - met een zegen die geen van ons uit zichzelf kan geven. 
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