
  
Vlijmen, 3 april 2020 

Rondzendbrief nummer 3 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
De woorden van de groet en bemoediging heb ik deze keer gekozen uit het slot van 
de tweede brief aan de gemeente te Korinthe: 
 
Tot slot, broeders en zusters, groet ik u.  
Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte,  
wees eensgezind, leef in vrede met elkaar –  
dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.  
Groet elkaar met een heilige kus.  
Alle heiligen die hier zijn laten u groeten. 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 

(2 Korinthe 13, 11 – 13) 

Die kus moeten we maar even van een afstandje elkaar toewuiven of bewaren voor 
een later moment maar met deze woorden mogen we elkaar aanzeggen dat God 
met ons is en dat wij uitgenodigd worden met God te leven. 
 
Dit weekend is het Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heden hosanna, 
morgen kruisigt hem. Het begin van de Stille Week. Een week die dit keer nog wat 
stiller zal zijn omdat de kerk noodgedwongen leeg blijft. Thuis kan ieder die dat wil 
op eigen wijze stil staan bij de weg die Jezus is gegaan. Die weg was een weg van 
palmtakken, van samen met de leerlingen maaltijd vieren, van voeten wassen, van 
verraden en gearresteerd worden, een weg van lijden en sterven, een weg door de 
dood heen ten leven, naar opstanding en Pasen. 
Nu eerst Palmzondag.  
Het gebed voor deze zondag mogen we bidden: 
 
Levende God, Gij komt ons tegemoet 
en toont ons uw aangezicht in een geslagen en vernederd mens, 
Jezus, de Man van smarten, die ons aller dienstknecht is geworden. 
Onthul ons het geheim van zijn lijden en sterven, 
maak ons bereid Hem te volgen en zijn kruis te dragen, 
in deze goede dagen en heel ons leven. Amen. 
 
Misschien geen makkelijk gebed, maar waar het over gaat deze week: het lijden en 
sterven van Jezus en wat dat voor ons betekent, is ook niet makkelijk. 
Als het over Palmzondag en de vrolijke intocht van Jezus in Jeruzalem gaat, geeft 
mij dat altijd een wat dubbel gevoel. Waarschijnlijk omdat we weten wat komen 
gaat. Het lijkt een beetje op een boek lezen waarvan je de afloop al weet omdat je 
eerst de laatste bladzij hebt gelezen. 



Dat dubbele gevoel bespringt me ook nu af en toe: genieten van iets moois, lachen 
om iets vrolijks maar steeds weer zijn er de berichten over alles wat met corona te 
maken heeft. De eenzaamheid die het voor veel mensen betekent, geen bezoek 
krijgen, niet op bezoek kunnen gaan, niet de dingen kunnen doen die je gewoon 
bent te doen zoals naar werk of school gaan, erop uit trekken. De zorg om wie ziek 
zijn, het personeel in het ziekenhuis waarvan veel gevraagd wordt. 
Zo zal het misschien ook wel voor Jezus geweest zijn, die dubbelheid: weten wat 
komt en tegelijk de vrolijke mensen die voor Hem juichen, die Hem toeroepen 
‘Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, 
Hosanna in de hoogste hemelen! (Matteüs 21, 9) 

Maar wat roepen de mensen hier eigenlijk? Een collega vertaalt ‘Hosanna’ met  
"Hiep hiep HELP!" 
En hij legt dat zo uit:  
Een roep om verlossing kan een vreugdekreet worden. Stel je de roep voor van een 
kind in nood dat de moeder in het oog krijgt: dan is de noodkreet impliciet al een 
kreet van verlossing. Zolang het de moeder niet ziet, zwijgt het van angst. Als het 
de kreet slaakt, is het in feite al gered. Zoals je als volwassene soms ook pas hard 
gaat huilen als je in de veilige omhelzing van een ander bent, die zegt 'Stil maar' (of 
'huil maar'). 
Dus die mengeling van nood en verlossing, dat hoort zó bij ons kwetsbare menszijn 
en dat is precies wat we in de kerk vieren. 
Tot zover mijn collega. 
Matteüs citeert uit de profeet Zacharia in zijn vertelling van de intocht in 
Jeruzalem: ‘Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de 
profeet: ‘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.”’ (Matteüs 21, 4 en 5) 

Zoals steeds opnieuw laat Matteüs zo zien dat Jezus niet uit het niets komt, maar 
dat hij geworteld is in de traditie van de leefregels uit de tora en van de profeten.  
Zachtmoedig wordt deze koning hier genoemd, maar dat betekent niet dat hij ook 
zachtzinnig is of inschikkelijk.  
Als je verder leest in de profeet Zacharia  blijkt er onder deze koning een storm van 
hervorming te gaan waaien. En als je het gedeelte in Matteüs leest, kom je al gauw 
aan bij de reiniging van de tempel. Handelaren worden weggejaagd, tafels en 
stoelen omver gegooid en mensen worden toegeroepen: ‘Er staat geschreven: 
“Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’ 
Niet pappen en nathouden maar in felle woorden zeggen waar het op staat, 
woorden gepaard met daadkracht. En alweer de Schriften. Nu de profeten Jesaja 
(56,7) en Jeremia (7,11), door Jezus aangehaald. Een prachtige vers in Jesaja 
trouwens, daar is te lezen de belofte 
‘hem breng ik naar mijn heilige berg, 
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; 
zijn offers zijn welkom op mijn altaar. 
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.’ 



Zachtmoedig, niet slapjes dus deze koning. Zacht en moedig, bewogen om mensen 
in nood, vol erbarming en niet bang om te zeggen waar het op staat, niet bang, al 
hoewel soms toch even wel, om te doen wat moet, waar zijn weg hem brengt. 
Maar dat is dan ook moed: je niet door de angst laten regeren maar ondanks de 
angst toch doen wat nodig is. De moed om de consequenties van zijn daden te 
accepteren. Zo zijn er steeds weer mensen die zachtmoedig zijn, die deze wereld 
leefbaar houden door hun zorg voor en bewogenheid met wie kwetsbaar zijn, 
mensen die de moed hebben om te zeggen wat gezegd moet worden en te doen 
wat nodig is, zelfs als ze daardoor in de problemen komen. Dan kun je nu denken 
aan al die mensen die in de zorg werken maar ook aan wie voor mensenrechten 
opkomen, wie hulp proberen te geven in vluchtelingenkampen en 
oorlogsgebieden. 
Wij zijn geen Jezus, maar we mogen Hem wel navolgen en proberen om zoals Hij 
zacht en moedig te zijn. Soms in een groot gebaar maar veel vaker in die kleine 
dingen die de krant niet halen maar wel de wereld een beetje mooier maken. 
Moge het zo zijn, vandaag, de komende tijd. Amen. 
 
Laten we daar ook om bidden: 
 
God, wij danken U voor alles wat U ons hebt gegeven in Jezus. 
En we bidden: geef ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
God, geef ons de moed en de zachtheid zoals Jezus die had, 
om er te zijn voor elkaar. 
God, wij bidden U voor al die mensen die zo willen leven, zachtmoedig. 
Mensen die in de zorg werken, 
mensen die opkomen voor mensen in de knel, 
mensen die een klein beetje licht en verlichting proberen te brengen 
op die plaatsen op aarde waar het leven zwaar is, bedreigd. 
God, wij bidden U voor zoveel mensen in nood 
mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn, die piekeren, die angstig zijn, 
mensen op de vlucht, mensen levend in oorlogsgebieden  
of op een plaats waar altijd gevaar van geweld is. 
Wees ons nabij met uw liefde en trouw, 
zegen het goede dat gedaan wordt. 
God, wees bij ons in de komende week, 
als wij gedenken het lijden en sterven van uw Zoon, onze Heer Jezus Messias. 
Amen. 
 
Ook de week die voor ons ligt mogen we ingaan als gezegende mensen, 
om gedragen door Gods zegen elkaar tot zegen te zijn: 
 
In ons hart en in ons huis de zegen van God,, 
in ons komen en in ons gaan de vrede van God, 



in ons leven en in ons geloven de liefde  van God, 
van onze oorsprong tot aan onze bestemming de barmhartigheid van God, 
die niet loslaat wat zijn hand begon. 
Zo zegene ons de Eeuwige onze God van nu aan tot in eeuwigheid. 
Amen. 

(naar Liedboek pg. 1317) 
 
Ik weet niet hoe dat bij u is, maar soms als ik een vertrouwde tekst in een andere, 
onverwachte context lees, kan die tekst ineens weer als nieuw klinken, me raken. 
Zo zit er bij het april-nummer van Woord en weg, het maandblad van de landelijke 
kerk een brief in verband met de situatie rond het corona-virus. Die brief sluit af 
met – ik citeer –  
‘Ik eindig met het laatste couplet uit een van de meest favoriete liederen in onze 
kerk. Betekenisvolle zinnen die inspireren en hoop geven. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
(lied 416: 4, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)’ 

 
Moge het zo zijn voor ons, nu nog meer dan anders: God met ons, nu en als we 
elkaar straks weer kunnen ontmoeten. 
 

Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 


