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Zondag 9 maart 2014 

Eerste van de veertig dagen 

 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 118,24-29 

 

Lied: “Dit is een dag van zegen”: lied 552,3  

(t. Hanna Lam, m. Johann Crüger) 

 

 

Evangelielezing: Matteüs 21,1-9 

 

Acclamatie: lied 339g (m. Jan Valkestijn) 

met herhaling 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Soms blijken dingen anders dan je eerst dacht. 

Soms blijken ze zelfs het omgekeerde van wat je 

dacht. 

 

Psalm 118: ha leuk, dacht ik, een vrolijke psalm! 

Gelukkig maar, in een doopdienst. Dan hoop je dat 

niet psalm 130 toevallig op het rooster staat: “Uit 

diepten van ellende roep ik tot U, o Heer…” Zelfs al 

kennen we die ellende misschien – op een dag als 

vandaag wil je je concentreren op de vreugde. Op 

het wonder van de geboorte. Op dankbaarheid. Op 

dat mooie moment, als straks vier kleine kinderen 

in ons midden worden gebracht. Loof God, want Hij 

is goed! 

 

Alhoewel – hoe vrolijk is psalm 118 eigenlijk? 

Het is maar wat je vrolijk noemt. Het lied lijkt te 

gaan over overwinning ten koste van anderen. 

“Met de Levende, mijn helper, aan mijn zijde kijk ik 

op mijn haters neer…” Je denkt onwillekeurig aan 

de spanningen in deze wereld. De Krim. Syrië. 

Machtsspellen. Onschuldige mensen die het 

slachtoffer worden. 

 

Maar je kunt een gedicht niet zien zonder zijn 

context. 

Wat bezingt psalm 118 precies? 

Geen overwinning van een aanvoerder met een 

groot leger – zoals wij die kennen. Zoals het 

Russische leger dat met machtsvertoon Oekraïne 

onder druk zet. De psalm keert de werkelijkheid 

om. Ze is het lied van een machteloze, kwetsbare 

en uitgemergelde groep slaven zonder wapens. 

Psalm 118 bezingt bevrijding uit slavernij. 

Bevrijding uit Egypte. Bevrijding uit Angstland. Dat 

kan in feite alles zijn waarin je gevangen kunt 

zitten. En dan wordt er gezongen van haters die 

verslagen worden – maar dat zijn grote woorden 

uit een klein en onzeker hart. Dat vol goede moed 

is, maar vanbinnen zo onzeker. Dat sterk klinkt, 

maar in wezen zwak is. 

Psalm 118 gaat over de bevrijding van kleine 

mensen. Van groot machtsvertoon is hier geen 

sprake. Net zo min als bij de intocht van Jezus in 

Jeruzalem. 

 

Die intocht in Jeruzalem – wat vreemd is het om 

die vandaag te lezen. Die hoort immers bij 

Palmzondag. Hier keert het leesrooster de dingen 

om. Wat normaal gesproken aan het eind komt, 

staat nu aan het begin. 

Daar gaat hij, Jezus; de poort van de stad is al in 

zicht. Hij wordt toegejuicht als een koning. Bergen 

worden er van hem verwacht. Grote honger is er 

naar bevrijding – de Romeinen zijn er al te lang. 

Zal hij misschien, deze Jezus, inspirerend en 

veelbelovend als hij is, zal hij misschien een 

opstand tegen de Romeinse overheersing kunnen 

leiden…? 

Maar ook dit verhaal zet alles op zijn kop. Daar 

komt hij, Jezus. Niet op een glanzende Arabische 

volbloedhengst, zoals je zou verwachten van een 

echte aanvoerder. Hij kiest de weg van de 

nederigheid. Op een ezelin rijdt hij de stad binnen. 

Zo beschreef de profeet Zacharia al de komst van 

een waarlijk messiaanse koning: “Nederig komt hij 

aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het 

jong van een ezelin.” Zo keren de profeten onze 

werkelijkheid om. Want de ware koning, dat is er 

niet een die machtig en rijk in het middelpunt 

staat. Dat is er één die dient. 

Mattheüs doet er nog een schepje bovenop. Is het 

u wel eens opgevallen dat hij het niet over één, 

maar over twee dieren heeft? Jezus rijdt niet enkel 

op een ezelin. Hij komt ook nog op een veulen. 

Over ezelin en veulen worden mantels gelegd en 

op ezelin en veulen rijdt Jezus de stad binnen. 

Raar natuurlijk. Je kunt niet op twee dieren 

tegelijk zitten. 

Maar doet dit niet een beetje aan de kwetsbare 

mensen van psalm 118 denken? 

Een ezelin en haar veulen – een moeder en haar 

kind. In de bijbel beelden van kwetsbaarheid. 

Kleinheid. Geen groot vertoon. 

Zo zal de weg van Jezus die we vanaf vandaag 

volgen, een weg van omkering zijn. Juichende 

mensen, hosanna in de hemel! Tegelijk is dit het 

begin van een lijdensweg. Begin van het einde. 
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Heden hosanna, morgen kruisigt hem. 

 

Telkens weer getuigen Bijbelverhalen van 

overwinning, van nieuw begin, van toekomst – 

maar op een andere manier dan verwacht. Het 

gaat in de Bijbel niet langs de gebruikelijke weg. 

In de Bijbel, zeg ik nu. Maar is het in ons leven niet 

vaak net zo? Werken dingen niet dikwijls anders uit 

dan we verwachten? En zitten verwachtingen ons 

juist niet regelmatig in de weg? 

 

Ik denk aan wat iemand me kort geleden vertelde. 

Hij is een aantal jaren alleen nu. Weduwnaar. En 

het ging niet echt lekker. Dat vond niemand 

vreemd. De klachten werden echter steeds 

heftiger. 

Dan maar naar de dokter. Meteen is er alarm: de 

bloedwaarden zijn niet goed. De maag is ernstig 

geïrriteerd. De lever is vergroot. En dan vindt hij 

de moed om het te vertellen: dat hij teveel drinkt. 

Dat dat helpt om de scherpe kantjes eraf te halen. 

Dat hij er vaak al voor de middag mee begint. En 

dat het hem eerst goed deed, maar dat er meer 

klachten kwamen en dat hij daardoor nog maar 

een glas nam om ze minder te voelen, en zo ging 

het door. 

Hij had verwacht dat iedereen hem nu zou 

minachten. Dat de familie boos zou zijn. Dat hij 

zo’n grote schande zou zijn dat ze hem niet meer 

wilden zien. Uit schaamte en angst had hij nooit 

iets gezegd. Maar nu bleek het tegenovergestelde. 

Mensen begrepen het. En ze veroordeelden het 

niet. Ze gingen hem helpen. Komen vaker 

binnenwippen voor een praatje. 

Totaal onverwacht is er een last van hem 

afgevallen. En totaal onverwacht lukt het hem nu 

ook om de alcohol te laten staan. Terwijl hij niet 

had gedacht ooit nog uit die slavernij van de drank 

bevrijd te kunnen worden. 

 

Dingen blijken anders dan we dachten. Ze blijken 

soms zelfs het omgekeerde van wat we dachten. 

Zo is het ook met de doop. Symbool van Gods 

verbondenheid met ons. Symbool ook van Gods 

aanvaarding van ons: je mag er zijn zoals je bent. 

En van het opgenomen worden in de kring. Het 

gevoel dat je als ouder bij het dopen hebt kan heel 

diep gaan, merkten we in het doopgesprek. Het 

komt van ver, uit de traditie die van ouder op kind 

is doorgegeven en die zó deel van het leven is 

geworden dat je je niet kunt voorstellen dat je je 

kind níet zou laten dopen. Doop, teken van 

verbondenheid; doop, teken van Gods liefde. Doop, 

teken ook van jouw zorg en liefde voor je kind. 

 

Maar tegelijk symboliseert de doop het 

omgekeerde: de diepte van het bestaan. De 

duisternis. Als je gedoopt wordt, word je als het 

ware door het water van nood en dood heen naar 

het leven getrokken. Zoals de Israëlieten beseffen 

als ze psalm 118 zingen: door de diepte van de 

slavernij heen zijn ze weer opnieuw gaan leven. 

Zoals ons in deze weken tot en met Pasen over 

Jezus verteld wordt. Mens worden, gaan leven, 

gaat door de ondergang heen. 

 

Het is niet hoe we het zouden willen. Zeker niet 

voor onze kinderen. Je hoopt toch dat je ze kunt 

beschermen voor zoveel mogelijk narigheid in de 

wereld. In woorden van de doop: je belooft dat je 

hen voor zult gaan op de weg van Christus; dat je 

hen in verbondenheid met hem zult laten 

opgroeien. Dat je hen draagt in je gebeden, zoals 

we als gemeente beloven, en dat je met hen de 

weg van Christus gaat. 

 

Maar mens worden als een gaan door de 

ondergang heen – dat is wel realiteit. Zo is het 

leven. Sommige van de doopouders weten het uit 

eigen ervaring. 

Daarom belijden we bij de doop altijd wat we 

geloven. Soms is dat vooral het uitspreken van 

hoop; soms is het als een vertrouwen waar we 

alleen van kunnen zingen omdat de woorden te 

groot zijn om uit te spreken. Een vertrouwen dat 

God erbij is. Dat hij nooit los zal laten wat zijn 

hand begon. Ook je kind niet. We zullen daarom 

straks, met de kinderen, zingen hoe God er is: als 

een die meegaat door de woestijn en door de zee. 

Als een die er voor je is in de nacht en in je 

hoogste lied. Als een die je door het water van 

nood en dood heen trekt naar het leven. 

 

Lied: “Alles wat over ons geschreven is”: lied 536 

(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 


