
Gemeente van de HEER,  

 

Lied 151 is opgenomen als eerste na de psalmen, een canticum zoals het in 

liturgenland heet -  een lied dat een Bijbelse lofzang berijmt - zoals die van 

Maria, Hannah. Dit is de eerste, het lied van Mozes aan de schelfzee - de kerk 

roept het graag in herinnering - in de nacht van Pasen bijvoorbeeld - een lied 

van bevrijding - de Egyptenaren gaan ten onder in de zee; de machten, het 

oorlogstuig. Er breekt een nieuwe tijd aan, uittocht is voltooid, het nieuwe land 

vol belofte. 

Een lied van verlangen ook, je kunt je voorstellen dat het gezongen is bij het 

vallen van de muren. Een groots lied ook van verlangen, een profetsich lied, en 

met een beetje fantasie kun je je voorstellen dat het gezongen is bij de intocht 

van Jezus in de stad Jeruzalem. De stad vol militairen, macht - nog maar kort 

tevoren, zo leren de historici, hield de Romeinse stadhouder intocht met alle 

vertoon van macht en onderwerping, vaandels, SPQR, paarden wagens - dit lied 

is een Bijbels tegenlied tegen de muren in. 

 

Scharen juichen zegt Mattheüs, die daar zal van alles tussen zitten, maar ze 

volgen Jezus die tegen alles wat onwrikbaar machtig is een woord van hoop 

brengt. De bevrijder aan de poort van de stad?  

Wie is dit? Je kunt je zo voorstellen dat de stad zenuwachtig begint te worden. 

De muren zijn opgetrokken om lui als deze buiten te houden. De poorten gaan 

dicht, dicht zegt Jozua - niemand trekt uit niemand komt binnen. En in de 

Hebreeuwse tekst volgt een pauze teken. Alles is gesloten.  

Natuurlijk worden mensen bang. Er gaan verhalen - hoeveel zijn het er, wat 

willen ze - waar komen ze vandaan - wie is de God van hun lied- wat zingen ze, 



we verstaan ze niet, maar het klinkt angstaanjagend, opzwepend. Vreemden 

aan de poort. En ineens lijkt de muur ook kwetsbaar, machteloos - we kunnen 

geen kant op, verschanst als we zijn. 

Wie staat er voor de poort van onze stad?  

 

Lang voor de oorlog in Ukraine al; de duizenden, honderduizenden al uit de 

woestijn naar het continent waar alles is - een doortocht door de zee, en nu 

nog een muur te nemen, een hek, een fort. Iedere film, ieder interview hoor je 

hen zeggen, lachend bijna - als God het wil komen we veilig aan.  

Wij trekken zo graag op met dat volk in de woestijn, maar is hun  verhaal van 

bevdijing nohg wel het onze? Wij zijn het niet die opstaan gaan en uitrekken 

naar de nieuwe wereld; wij bewaken de oude wereld de stad; met het verhaal 

in de hand. Is het ons verhaal wel? Is het loflied van Mozes ons wel? Of zitten 

we in de-stad-zonder-verhaal, zonder ander weerwoord dan de poorten te 

sluiten.  

Zo was het en is het misschien nog, terwijl de deur op een kier lijkt te gaan 

staan als de oorlog plots dichtbij komt - ineens zien we de beleden weer de 

herkenning; de wanhoop - en daarom steeds opnieuw heeft het geklonken en 

laat het klinken; ook nu weer, ook straks weer aan sde tafel van Witte 

donderdag: 'gedenk dat jij zelf ooit slaaf in Egypte bent geweest en bevrijd 

bent' gedenk - zodat je weet de ander buiten de poort, buiten je gezichtsveld, 

buiten je eigen erf, je eigen kerkje, je eigen waarheid is als jij als ik.  

Juist die ander die je zo vreemd is en alles wat je op orde dacht te hebben aan 

zekerheden lijkt te verstoren... weet dat want alleen zo kunnen wij onze stad 

nog openen voor het nieuwe; het andere - de vestingen slechten...  



Dat is veel meer dan correcte politiek - onder de politieke afwegingen, ligt  de 

ware vraag. Kunnen wij, kun jij je openen voor de ander - of scherm je je af - 

sluit je de poort. Wat weerhoudt je - waar ben je bang voor? Dat is geen 

politieke vraag, maar een gelovige vraag: kun je je openen voor dit vreemde 

woord van hoop; geloof; vertrouwen dat als mens de stad nadert? Christus als 

de ander. 

* 

De traditie van Palmpasen spreekt over de intocht van Christus, ook als een 

geestelijke voorbereiding op het grote feest dat aanstaande is. Hou intocht in 

ons leven zingen klassieke liederen bij deze zondag. Want we kunnen zo 

gesloten zijn, onze ziel als ommuurd zijn, als een vesting. Bescherming kan 

ongemerkt tot afscherming worden. Omdat het leven meer vraagt dan wij 

kunnen zijn; overschreeuw je kwetsbaarheid; je geraaktheid; je niet-durven. 

Verschuil je achter je ironie, achter je lach, je bravoure, je nuchterheid, je ratio, 

je mening, je argument. Wat kan je nog raken, wie laat je toe - wie mag bij jou 

komen?  

Want het is niet God die zich verbergt, in deze tijd die zo overvol is aan leegte - 

het is de drukte van de stad van het leven, van het vele, van het gedoe, waar de 

intocht zich in verliest. Zo is het ook in Mathheus - de juichende schare 

verpulvert in de stad als het festival voorbij is - het geloof, de mooie woorden 

waren iets voor de zonnige dagen in het veld - er moet weer gewerkt worden, 

iedereen die net nog de bladeren van de palmen trok schiet nu alle kanten op - 

het wordt Pasen, er is een hoop te doen...  

Kunnen we nog bij het ware geheim, de diepte van deze dagen verblijven? 



In ons bestaan is God toch vaak de stoorzender die op onze deur ramt, als de 

vreemden uit de woestijn in Jericho - een lied dat de vesting die we zijn 

geworden wil openen -  Christus als de kwetsbare die tegen alles wat hard is en 

machtig en groots angst aanjaagt en ons de muren doet ophogen;  met 

kinderen wordt binnengehaald in de stad.  En als we hem zoeken is hij  - in de 

nacht in Betanie - in het huis van de armen, waar gebrek is en tekort. 

* 

Deze zondag, de eerste dag van de goede week worden we uitgenodigd ons te 

openen voor Christus - voor het geheim van dood en leven. Voor de woorden 

van belofte - die een Ander ons aanreikt, voor dat prachtige geloof dat tegen 

alles wat ik zeg en wat ik kan begrijpen en verstaan troost roept - leven.  

Dat te kunnen horen, je daarvoor te openen - begint met verstilling, gang naar 

verdriet ook, en dood die deze week zal brengen, erkenning dat er goddeloze 

duisternis is - Het liefst zouden we die schaduw overslaan natuurlijk. Meteen 

maar dat feest, de lente zonder het sterven, het hosanna de hele week 

volhouden tot aan Pasen. De stad Jericho vredig de deuren laten openen - 

zonder dood, zonder strijd, zonder pijn.   

Maar een God die niet ook met de dood ons nabij is, is het niet waard God te 

heten. Hoe zou hij trouw zijn - als hij niet daar is wat we het meest vrezen? Wat 

is het Paasfeest waard als wij niet eerst het donker hebben erkend voor wat 

het is - de leegte, het niets.  

Zou de vreugde Pasen dan geen simpele blijdschap worden? 

Open de poort. Jij, verschanst in je stad zo vol zekerheid open je ziel, jij zo vol 

standpunten, weten, planningen, oordelen, geloof, open je. Vertrouw op die 

ander die er zijn zal - en zelfs al zou je gesloten zijn en blijven, versteend en 



verhard als het graf in de nacht - dan nog ; de poort zal zich openen, de steen 

afgewenteld zijn, raadselachtig, zal het nieuwe land zich aan jou geven, als een 

tuin van Pasen,  

De muren vallen, zoals de steen van het graf zal wijken -  

en dan zal er ruimte zijn voor nieuw leven,  

nieuw begin, nieuwe liefde, Leven in land vol belofte voor jou en je naaste.  

Dan zal het Pasen zijn. 

Amen. 



Kyrie 

met wie leeft op plaatsen 
waar de roep om vrede  
wanhopig klinkt 
oorlog al zo lang woedt,  
dat kinderen geen vrede kennen 
roepen wij 
 
met wie leeft in gevangenschap 
achter muren hekken tralies 
in een  regime zonder vrijheid 
in slavenarbied, overvolle gevangenis 
roepen wij 
 
met wie leeft zonder vrede 
met zichzelf met naasten 
in relatie gezin, familie 
met wie zo verlangt naar  
mildheid, vertrouwen 
roepen wij 
  
HEER 
 
  



Gebeden 

Wij danken U 
voor de roep van vrede 
die steeds weer opklinkt 
sms maar klein en onhoorbaar bijna 
sterk hen die vrede brengen 
zo bidden wij U 
 
Wij bidden U  
weer een aanslag 
met wie rouwt om de  
slachtoffers van zulk zinloos geweld 
dat we niet bang worden 
verkrampen in angst 
 
Wij bidden U  
er is zoveel woede 
verongelijktheid 
frustratie van wie niet mee kan doen,  
mag doen, alleen staat,  
zovelen die wachten voor gesloten deuren 
van instellingen, van anderen 
schenk ons bezinning geduld 
 
Deze week naar Pasen 

dat het ene goede week zal zijn 
die ons dichter zal brengen bij het  
geheim van geloof en leven 
bij U 
open ons hart 
schenk ons verstilling in drukte 
liefde waar  verbittering is 
zachtheid waar hardheid is 
openheid waar geslotenheid is 
 
Wees met hen die op Lesbos  
wachten , zij die daar helpen -  
en ook hen  die van hier daarheen zullen gaan 
zo bidden wij dat de gemeente haar roeping niet vergeet 
dat wij met alleen die geloven 
bidden en uw naam hog houden. 
 
 

ZEgent en behoedt u de Her doet zijn aangezicht over u 

lichten is u genadig de Heer verheft zijn aangezicht over u 

en geeft u vrede. 

 



   


