
Overweging van het morgengebed 
van zondag 5 april 2020 – Palmzondag 
 
 
Lezing: Matteüs 21,1-11 
 
211Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de 
Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op 
uit. 2Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar 
ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die 
daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de 
dieren los en breng ze bij me. 3En als iemand jullie iets 
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan 
zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat 
in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 
5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is 
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, 
het jong van een lastdier.”’ 
6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun 
had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen 
mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop 
plaatsnemen. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun 
mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de 
bomen en spreidden die uit op de weg. 9De talloze 
mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan 
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van 
David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hemel!’ 
10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad 
in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 
11Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de 
profeet uit Nazaret in Galilea.’  
 
 
Muziek: Scheidemann 
 
Overweging 
 
Zoals Jezus zijn weg ging naar Jeruzalem, zo gingen wij 
onze weg door de veertig dagen. Beide wegen 
weerspiegelen elkaar. In symbolische taal zien we ze 
terug in het raam dat hier hangt. Elke zondag 
veranderde er iets aan het raam. De verandering laat 
zien hoe we die weg zijn gegaan. 
 
Het begon met de rode tak. Helemaal links. Beeld van 
God die spreekt met Mozes vanuit het vuur: ik ben bij 
je. Beeld van vuur. Van Pinksteren: van de Geest die 
neerdaalt als een duif. Woorden die klinken: jij bent 
mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. 
 
Dan de staf. Met bijna niets verschijnt Mozes voor de 
farao. Enkel met een staf en een broer. Ook Jezus 
heeft niet veel bij zich onderweg. Maar die staf, weet 
psalm 23, kan voldoende zijn. De stok die me 
beschermt tegen kwaad; de staf die me moed geeft. 
 

Toen de ontreddering. ‘Help me!’  
Het was zondag 15 maart. De eerste zondag waarop 
er geen kerkdienst meer was. De Samaritaanse vrouw 
bij de bron van de stad Sichar vraagt Jezus om hulp. 
Mozes vraagt zijn broer Aäron om hulp. En wij gaan 
stap voor stap meer beseffen: we hebben elkaars hulp 
nodig. Onze gezondheidszorg redt het niet als we niet 
allemaal meehelpen om de verspreiding van het 
coronavirus zoveel als mogelijk in te dammen. 
 
Op de vierde zondag zagen we al die foto’s van 
mensen. Mensen die Jezus tegenkomt op zijn weg 
naar Jeruzalem. Mensen die wij tegenkomen op onze 
weg naar Pasen. Medici met mondkapjes. Mensen die 
angstig zijn. Mensen in schrijnende situaties zoals 
vluchtelingen in het grensgebied tussen Turkije en 
Griekenland. 
Op zijn weg brengt Jezus heelheid voor mensen. Kiert 
daar tussen de tralies door het licht…? 
 
Een teken van hoop op de vijfde zondag. In Egypte 
wordt de situatie grimmiger. Om ons heen raken 
mensen hun werk kwijt. Of raken in de stress vanwege 
het vele werk. Durven de deur niet meer uit. Mógen 
de deur niet meer uit en ook geen bezoek ontvangen. 
De verhalen vertellen: in de benauwdheid is God 
nabij. In grote en kleine initiatieven helpen mensen 
elkaar. Hoop wordt gevoed. Als de vogel die zingt van 
vrede. 
 
Vandaag is de zondag van de twee gezichten. Van 
heden hosanna!, morgen kruisig hem. Zoals ook een 
crisis heel uiteenlopende reacties oproept. Het goede 
en het slechte komt naar boven. Er zijn mensen die 
zich vooral inzetten voor de ander – en er zijn mensen 
die vooral bezig zijn met zichzelf. En alles wat 
daartussenin zit, is er ook. 
Zitten beide gezichten niet in ieder van ons? 
 
De werkgroep liturgische vormgeving koos er vandaag 
voor de nadruk op het eerste te leggen. Op de liefde. 
Zoals Jezus uit liefde het waagt zichzelf te geven en te 
gaan tot het uiterste. Zoals hij kiest voor nederigheid: 
niet voor een paard, maar voor een ezelin. Niet voor 
machtsvertoon, maar voor dienstbaarheid. 
Dienstbaarheid en liefde die in deze tijd opbloeien in 
allerlei mooie initiatieven. 
 
 
Het mooist zou het zijn als we nu die intocht van Jezus 
in Jeruzalem zouden kunnen uitspelen. Zoals we dat 
zouden hebben gedaan als dit een gewone kerkdienst 
was geweest. 
Dat is helaas niet zo. Maar veel kinderen laten deze 
Palmzondag niet zomaar voorbij gaan. Ze printen de 
bouwplaat, die je kunt vinden op de website van de 
Eshof. En maken daar iets moois van. 



Gesprek met Lisa Bouw. Ze leest daarna een gedicht 
van Greet Brokerhof: 
 
 
Hoe kijk jij naar deze maanden? 
Hoe beleef jij dit moment, 
nu nog midden in de chaos 
waar je zelf een deel van bent? 
Anders werken, niet naar school nu, 
alles via internet, 
afstand houden, handen wassen, 
bang zijn dat je wordt besmet… 
 
Niemand heeft hiervoor gekozen, 
niemand heeft dit ooit gewild. 
Het verspreidt zich als een schokgolf 
en de hele wereld trilt. 
Wat betekent dit voor later? 
Niemand die dit nu al weet. 
Maar er zal vast niemand wezen 
die dit voorjaar ooit vergeet… 
 
Wat ga jij nog eens vertellen 
aan wie ná jou komen zal? 
Kijk jij terug op deze maanden 
als een diep en donker dal? 
Of zie jij ook goede dingen? 
Zeg jij straks: “Het was geen feest, 
maar we kwamen elkaar nader 
en dat is toch goed geweest”? 
 
 
Muziek 


