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llllll corvren

Schoo/
De abeiders in de wijngaard,
Mafte,s 20:1-16
De detde aankondiging van het lij-
den, Maftels 20:17-34
De intocht in Jeruzalem,
Matteis 21:1-17

E rc ( k i nd a O d i a n s tEondagsschool
De blindgeborcrc,
Johanres I

Lied
Gezang 167

rhema llllllll

Je og6n opslaan
ln de eerste weken van de reis door de nacht krijgen we meer en meer oog voor de
tegenstelling tussen licht en donker, tussen het koninkriik der hemelen en de bestaande
orde Worden als een kind, dat bleek voor mensen die in het duister tasten de €erste
voorwaarde om, bevriidvan hun hele hebben en houden, deelte krijgen aan het koninkijk
dat gestalte krijgt in weg en werk van Jezus Messias.
Maar daar sta je dan, gs orden als een kind en ie slaat ie ogen op om te zien welke kant
het uit moet en wat je te doen staat.
ln hetverhaalvan de blindgeborene uitJohannes9 blijkt hoezeer het antwoord op dewaag
'Wie is Hii' als een boemerang werkt. Wie in Jezus het licht der wereld herkent en erkent
wandelt niet langer in de duisternis, maar wordt wel door het duister belaagd.
Het lange woordenspel met licht en duister, ziende en blind, schuld en boete heeft als
uiteindelijke inzet dat mensen uitgezonden worden om getuigevan het licht tezijn en dat
is een levensgevaarlilke zaak
Het verhaalvolgt op de dreiging om Jezuste stenigen, zodat Hijzichverbergt en de tempel
verlaat. Maar "voorbijgaande ziet Hij een man die sedert ziin geboorte blind was" (9t1).
Blind ziin blijkt geen noodlot, geen straf voor zonde te zijn, immers aan het einde van het
verhaal zegt Jezus tegen de Farizeeen: "lndien gii blind waart, zoudt gij geen zonde
hebben, maar nu z€t gij: wij zien, daarom bliift uw zonde."
De vraag is veeleer ol wij bereid zijn aan het licht te komen, al te dalen in het badwater
Siloam, wat "uitgezonden" betekent. Pas dan zullen we in staat blijken om met andere
ogen om ons heen te zien en datgene wat vanal onze geboorte vanzelfsprekend was te
doorbreken. Daarmee halenwe ons de woede op de hals van aldegenen diezichzell als
verlicht beschouwen en de orde willen handhaven.
De gemeentevoor wieJohannes schrijft ondervindt die dreiging aan den liive. Als kinderen
van het licht zullen ze de reis door de nacht met Jezus mee moeten maken. Ze dreigen,
evenals Hij, uit de tempel te worden geworpen. oaarbij moeten we bedenken dat in die
tijd de tweede tempel verwoest is en de vraag zich aandient hoe het leest van de
tempelvernieuwing nog gevierd kan worden.
Dat thema neemt Johannes dan ook op in hetvolgende gedeelte. Hoe kan (midden in de
winteo het lcht van chanoeka weer ontstoken worden?
Hoe wordt het nazondag Oculi'tochweer'Laetare'? Hoe houden de kinderen van het licht
het volop hun duisteretocht? Toch alleen alsze hun ogen opslaan en het licht derwereld
herkennen en erkennen?

Cil Wigmans

Toelichtins llll I

Oe blindgeborene, Johannes 9
Dit is een opzienbarend verhaal. Het gaat over eenwonder, maar meer nog over mensen
die op allerleimanieren vastzinen en verblind zijn en over Jezus die hen de ogenwilopenen
en op weg wil helpen
De blindgeborene is natuurlijkeen duidelijkvoorbeeld van iemand die helemaalvastzit aan
de beperkingen die hemvanjongs af zijn opgelegd. Maar de discip€len laten merken dat
zijop hun manier ook vastzinen. Zevragen naar de oorzaakvan dit ongeluk: 'Wiens schuld
is het?'Daarmee belijden ze hun geloof in de niette breken keten van oorzaak en gevolg,
van zondeen bestralling. Ze suggereren dat de blinde gestraft zou kunnen zijnvoor eigen
overtredingen. Men vat dit wel op als een veMiizing naar een vorig leven en dus als een
aanwijzing dat ook ten tljde van Jezus het ideevan reihcarnatie bekend en misschien zelfs
geaccepteerd was Maar het is veelwaarschiinlijker dat we hier moeten denken aan de uit
de latere rabbijnse literatuur bekende opvatting dat een kind al kan zondigen in de
moederschoot. Het meest bekende voorbeeld dat daarbijwordt aangehaald is dat van
Jakob en Esau, die volgens Genesis 25 elkaar al prenataal pestten, waarbij Jakob reeds
voor de geboorte zijn oudere tweelingbroer letterlijk beetnam.
ln woord en daad brengtJezus nu beweging in deze zaak. Hijvertelt de discipelen dat de
blindgeborene niet vastgepind mag worden op zijn verleden. Het gaat erom wat er van
hem worden zal "de werken Gods moeten in hem openbaar worden". Hij krijgt zijn rol in
het gebeuren dat ertoezal bijdragen dat de ogen geopend zullenworden enJezus als "het
licht der wereld" herkend zalworden.
De manier waarop Jezus de blinde geneest sluit aan bij bekende praktiiken. Hij gebruikt
speeksel. Datwas het huis{uin- en-keukenmiddelvan dietijd, omdat men meende dat het
een geneeskrachtige werking had.
Het baden in het water van Siloam past bii het Loolhuttenleest, omdat Siloam het
middelpunt van de leestelijkheden was (zie de toelichting van 20februari). llet doet ook
denken aan de genezing van Naeman door Elisa (ll Koningen 5). Niet voor niets wordt
Jezus in dit kader (Johannes I l7) een proleet genoemd.

ll llli ,vrai"r, bii rohannes s
Zien en gezonden ziin
Daar ziften ze dan, de belijdenis- catechi-
santen van dominee Johannes. Ze hebben
een aantal wagen ingelevetd lijdens de
cateclpse en inde pFJek van deze zondag
zal Johannes er antwootd op geven. Een
heeft gevraagd naar de ootzaak van ziekten
en lijden, is dat soms een stat op de zon-
de? Maar de meeste n hadden vragen over
wat er met hen zou gebeuren nadat ze ge-
doopt waren in de paasnacht. Wat zou er
veranderen in hun leven?

Daat ziften wij gedoopte en onPdoopte,
twiilelende en beliidende leden van de kerk
met dezelfde vragen en wat veftell Johan-
nes ons? Ziekte heeft niets met'zonde'
maar wel veel met 'gezonden wotden' te
maken.
ln zijn preek gaat het ovet twee ken-
woorden 'zien' en 'gezonden zijn'. Jezus
zelf zegt een gezondene van de Vadet te
ijn. Endenielziende mens moet zich gaan
yr'assen )in het badwater dat 'gezondene'
belekent en dan gaat hii ook als Wzonde
gezondene aan fet werk. Maar ziin tF-ste
vienden l€fuennen hem niet neeL
Nu hij let licht heeft gezien blijh hij ook de
gave van letwoord te hebbn en lef. Lel om
te getuigen. Maar dat getuipnis wotdt hem
niet in dank afgenomen, ook dat is herken-
baaL De wijlEid van sprcken van deze
nieLM-ziende mens maakt dat hijwordt bui-
ten gesloten. Dan, als je uitPsloten en
uilgestoten benl, undt Jezus je en mag je
alleen voor Hem in de intimiteit van het
persoonlijk gesprek ie gelool bliiden.

Wat opvalt is: gezonden zijn, gedoopt zijn,
vraagl aclie en keuzes tegenovet de gang-
bare machthebberc. Dal is de openbaar-
heid van tet belijden: Zichtbaar in daden!
Als je met je ogen d icht zegt dat je kunt zien
dan ben je verkeerd bezig.
Want kerk ben je met het oor op de Schriften
het oog op de wereld. En daat moeten je
oPn wel voot open gaan.
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De semeente ,iert llllllll

Viering

lntochtspsalm: Psalm 25:4 en 7

Oremp€hekst
A: O Heer, ikverlang zo naar U, want ikweet
dat ik U kan vertrouwen.
yg: U laat mij toch niet in de steek als ze
lachen omdat ik U lie,heb?
Wilt U mij laten merken
wat van waarde is in uw ogen?
Ar O Heer, ik verlang..
y9: Als U blitft bijuw liefde en trouw, dan kan
het toch noof echt verkeerd gaan?
Al stelde ik zo vaak teleur,
dichtbij U is volop vergeving.
A; O Heer, ik verlang...
(naar Psalm 25)

Vervolg intochtspsalm
Psalm 25 10

lnleiding op de viering
De Latijnse naam voor deze zondag is
Oculi' naar een regel uit de Psalm die we
net zongen; "l\,lijn ogen ziin bestendig op
de Here, want Hij voert miin voeten uit het
net "
Over 'ogen' en over'zien' gaat het van-

Aleen paarweken lang zijnwe, met behulp
van de verbeelding uit het Veertigdagen-
projekt op zoek naar Jezus. We houden
onze ogen op He.n gericht Maar we zien
nog niet zoveel Net als deze ineengedo-
ken figuur op de verbeelding. Als je zo zit,
kun je niets zien
Het verhaalvan vandaag gaat over hem. Hij
zit langs de weg en ziet niets De meeste
mensen die langs komen, zien hem niet
zitten Maar Jezus ziet hem wel - en dan
gebeurt er iets. Al heeft die man met zijn
ogen niets gezien, hij heelt met zijn oren
gekeken. Hiiziet iets in Jezus.

Kyri6

Zingen: Gezang 487.'1

Met de kinderen in de kerk
ln het inlormatieboekje bij het veertigda-
genprojekt 'Zie de mens' vindt u voor van-
daag het derde'verhaalvoolaf' over Justus
en Solie.
U zou zell een zonneblil in een doosje mee
kunnen nemen. Op het moment dat Justus
in het vefiaal zijn kadootje uitpakt, doet u

hetzellde en zet u de zonneblil oP.

Het verhaal eindigt met een aantal ge-
sprekssuggesties lond 'zien en 'niet-zien'.

N,lisschien willen de kinderen de zonnebril
wel even probeten. Zien ze nog iets?

Zingen
Het rekein en het delde couplet'of de
eerste drie coupletten van'Zoeken wat
ve(borgen is', zie Kind en Zondag lebruali
Hierna verlaten de kinderen de kerk.

Vervolg viering op pag. 12.

De genezing van de blinde is nog maar het begin van de beoogde verandering De
omstanders zijn nog niet zo ver l\y'en heelt moeite om de nieuwe situatie en vooral ook de
nu genezen jongeman in zijn nieuwe hoedanigheid te accepteren Nren was gewend over
hem en zonder hem te praten, zoals de discipelen deden Nu moet men met hem praten.
De Farizeeen vertrouwen het niet. Zij staan inmiddels zo argwanend tegenover Jezus dat
zij een addert,e onder het gras vermoeden Als geestelijke leidslieden van het volk voelen
zijzich velantwoordelrk voor het onderkennen van deze misleiding En ze zullen bevestigd
zijn in hun vermoedens als zij bedenken dat het maken van slijk in principe hetzellde is als
het kneden van deeg: Jezus overtrad het sabbatsgebodI Maar ze zijn niet helerlraalzeker
van hunzaak. lmmers. aan devruchten kent men de boom en zo'n genezing die ook nog
zo sterk doet denken aan al het werk van vroegere proleten, is toch heel mooi.
De Farizee6n blijven krampachtig zoeken naar het antwoord. Ze halen de ouders erbij en
komen sven later weer baj de genezene. Ze spreken grote woorden halen God erbrj (Joh
9:24) en brengen het dilemma waarvoor ze staan duidelijk onder woorden het gaat om
de keuze tussen [,/ozes en Jezus (Johannes 9;28-29).
Ze zetten de man onder grote geestelijke druk, maar hij kan weinig anders doen dan
vertellen wat hijaan den lijve heelt ondervonden. En vervolgens noemt hijhet argument dat
de FaIizeeon ook al oveMogen hadden: het resultaat laat zien dat Jezus van God komt
(vs. 30-33). Dan maken de Farizee6n aan alle (ook hun eigen) getwijlel een einde. Ze
hakken de knoop door. Ze wensen geen nieuwe inzichten toe te laten. Ze geven nu het
antwoord dat de discipelen in vs. 2 van Jezus verwachten: deze man is "in zonden
geboren" (vs. 34). Ze blijven bijhet oude en alhet nieuwewordt aigekapt en de band met
mensen die ermee "besmet" zijn wordt doorgesneden Dal angstbeeld hadden zijn
ouders alvoor ogen gehad (vs.22). Hel is ook een verwijzing naar de bittere ervaringen
binnen de eerste gemeenten, dat het gelool in Jezus als de messias als een splijtzwam
werkte onder de Joden.
Nu verschijnt Jezus weer ten tonele. Zrjn atwezigheid bij alle vooralgaande gesprekken is
opmerkeliik. l\4aar ziin verschijning op dit moment zegt nu des te meer. Hrj rs daar waar
mensen dreigen te bli,ven steken.
Opnieuw opent Hij nu de ogen van de man. Hij laat hem zien wie Hlj is. Deze man liet zich
de ogen openen voor het licht der wereld. Dat geldt niet, zo blijkt uit de laatste
woordenwisseling, voor de Farizeean: wat dit betreit zijn ze ziende blind

Klaas Spronk

Liturgischetoelichting llllll

Zondag Oculi
De naam van deze zondag is ontleend aan het tweede deel van Psalm 25 "Mijn ogen (in

het Latiin'oculi mei') zijn bestendig op de HERE, want Hijvoert mijn voeten uit het net."
Het isverleidelijkom hier sneleenverband te leggen met het verhaalvan de blindgeborene,
maar men moet daarbijwel oppassen dat hiel niet van alles op de ene hoopvan het zien

en (ver)blind zijn wordt gegooid. Het is juist goed om te letten op de velschillen. ln Psalm

25zietdedichtel uitnaal Gods hulp.ln het verhaalvan Johannes I gaat het init atiel steeds
van Jezus uit. Daarin verschilt deze geschiedenis ook van wat we in de synoptische
evangelidn lezen over de blinde Bartimeus, die zell zijn best doet om Jezus' aandacht te
trekken. Maar hier gebeurt pas iets als Jezus omziei naar de blinde. En Hij moet ook op
andere manieren de ogen van de mensen openen voor het heil dat Hij op zijn manier

brengt. Het is allerminst vanzellsprekend dat men oog heelt voor wie Jezus rs en wat Hij

doet. Juist de kleinen en klein gemaakte mensen (zie het symbool van de ineengedoken
liguur in het proiekt vool de Veertigdagentiid) bliiken hier het snelst van begrip te zijn.

Lezngen; De lezingvan ditlange hoofdstukkan men eventueelbeperken tot diegedeelten
waari-n Jezus actiel is: Johannes 9:1-'12 en 9135-4'1. Passende lezingen daarnaast zijn

Jesaia 43:1-8 (met name vanwege het laatste vers) en Elezidrs 5 8-14

Liederen:Et ziinveel liederen die passen bii de hier genoemde thema's. Naast Psalm 25

(zie ookZingend Geloven l, lied 19) kan men denken aan Psalm 51 Daarin komt het in de
ioelichting blsproken ideevan de alzovroeg begane zonde aan de orde (zie ook Gezang

175).
Psalm 107 (met name vs.8 en 9) sluit goed aan bii de genoemde lezing uit Jesaia 43' ln

Psalm 119:i2 en 14 komt heelfraaide hoop op Gods licht in onze duisternis aan de orde'

En in Psalm 146:4 (zie ook Gezang 21:6) is splake van de genezing van de blinde'

Jezus woldt bezongen als "het licht del wereld" in Gezang 75:8, 167:'1 , 333:4; 373:4 en

423 1. zie ook297 .1 .372 4 en 482 1

ln Gezang 487 en Zingend Geloven lV, blz.107 (een canon) gaat het over de waag of wij

door dat licht kunnen worden aangestoken. 
Klaas Spronk

Kind en Zondag - NZv
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Week 10 - zondag 13 maart 1994

IllllTll coMrExr

Schoo/
De vraag naar Jezus' bevoegdheid,
Matteis 21 :23-32
De onrcchtv aatd ige pac hterc,
Matteis 21:33-36
Het koninklijk brui I ottsm aal,
Matteis 22:1-14

E rc (ki nd e I d i e nstEo ndagsschoo,
Het leesl va n de temqelvenieuwi ng,

Johannes 1 0:22-39

Lied
Gezang 38

rhema llllllll

Uitzisn naar het feest
Het is zondag 'Laetare', de zondag van de vreugde ondeMeg
Halverwege de reis door de nacht doen we even alsol het al zover is. We vellichten ons
huis met de verduisteringsgordijnen dicht en vertellen elkaarverhalen over hoe het zalzijn
na de delinitieve bevrijding Hoe houd je het andels vol? Wat we tot nu toe gehoord en
gezien hebben van dat koninkrijk en van de verborgen messias is, tegen de achtergrond
van het overheersend wereldbeeld. te dwaas voor woolden. Worden als een kind en
menen dat door dienstbaar en zachtmo€dig de liidensweg tegaan, heilte verwachten zou
zijn En toch, wie iets gezien heelt van het morgenlicht, wie de dloom is gaan delen van
werkelijke vrijheid zonder knellende doodsbanden, zondel het onrecht van de stelkste,
maar met overvloed voor ieder, in de eerste plaatsvoor de kleinen en dezwakken, dieviert
het mee. lvlidden in de duisternis wordt het dan al even licht en zien we uit naar het feest.

Johannes vertelt van een feest halverwege, midden in dewintelnacht. Het liikt wel KeISt.

Maar het VernieLrwingsfeest waarover Johannes spreekt is Chanoeka. De Makkabeedn
hebben onder leiding van Judas, in 162 v.Chr. de tempel heloverd op Antiochus
Epiphanes en hem gereinigd als op het Loofhuttenfeest. (Chanoeka heet dan ook wel

Soekot van dewinter) Sindsdienviert men het leestvan het licht, feestvan devernieuwing
van de tempel Na de verwoesting van Jeruzalem is het een leest van verlangen naal
herstel van Sion geworden.
Jezus wandelt in de tempel en wel in de zuilengang van Salomo, de gezalfde zoon van

David Johannes heeft alin hooldstuk 2 over detempekeiniging gesproken invelband met

Jezus' opstanding na drie dagen. ln de gezallde zoon zal Sion helsteld, de tempel
vernieuwd worden. Dan wordt obk de vraag van de Judeeers duidelijk: Hoe lang houdt Gii

onze ziel nog in spanning? lndien Gij de Gezallde zijt, zeg het ons ronduit" (Johannes

10 24) Zal God in deze mens woning maken? Zal Hij in de tempel van dit lichaam
tabernakelen? Voor degenen die leikhalzend uitzien naarvellossing, zijn schapen noemt
Jezus hen, is dit leest onderweg een licht in de nacht. Maar voor andelen is het
godslastering, reden tot steniging
i,laar met een beroep op de Schlilt maakt Jezus duideliik dat wanneer Hij zichzelf Gods

zoon noemt Hijdaarmee staat in de lijn van allen inwie Godswoord levend gestalte kriigt.

Hijciteert Psalm 82:6 "Gijzijt goden, iazonen desAllerhoogsten" en herinnert impliciet aan

Mozes die als God voor falao moest staan. Allen die in hun bestaan de tempelvelnieuwen
door ruimte te scheppen voor Gods naam geven leden tot,eestvleugde voorverdrukten
(zie Ps 82) Dat gold voorJudas de l\,4akkabeeEren heelin het biizondervoor dc gezalfde,

de zoon van David, in wie de algebroken tempel na dlie dagen zal herlijzen.

II1TI1TI rrr*rn biirohannes 10

Wootden die gedaan wotden
Het Chanoekateest, het leest van de fem-
plvernieuwing, is het leest waarbii wotdt
herdacht dat de tempel wer gezuiverd
werd van de Griekse religie, het Griekse
denken. Wij als christenen van de l\vintigste

om onze godsdienst te Zuiveren van dit
Gtiekse denken datziin hoogtepuntvond in
de Vetlichting:'lk denk dus ben ik.'
Op dit l€€st van bvtiiding uit het Giekse
denken is Jezus in de tem@l. Daar stellen
ze Hem vragen, want dat is immerc de
joodse manier van leren: elkaar en de
Schrift bevragen. Zo oP let oog duideliik
Joodse vragen en duideliik tegen het Gtiek-
se denken. Je kunt van de Eeuwige toch
nbt zeggen dat hij zorEn heeft? Goden-
zonen en dochters horen toch alleen thuis
bij de Grieken op de OlYmPus!
Godstaslerhjk 6 hel om zo ovet de Eeuwige
te spreken. Maar Jezus wil niet mee doen
aan een theologische discussie over
Grieks of Joods denken. Jezus zegt dat de
werken die Hii d@t van God getuigen. Je
merkt aan wat er gebeurl, dat het met het
koninkrijk van doen heeft. Geloven is doen!
Op die maniet beoordeelt de EeLNige in

Psalm 82 ook de "goden". Als 2e geen
daden van getechtighetd doen zijn ze
goden al, terwijl ze voor die tiiden Zonen
van de Allerhoogste warcn.
Het gaat Jezus om het zichtbare , om de te-
kergn. En hel zichtbare van Jezus noemt
Johannes 'werken'. Woorden die gedaan

worden, 'debariem', die laten zien wat het
kaninkriik voorstelt.
Jezus spreek heel menselijk over'zoon van

God zijn'. Nle mensen db leven op de ma-

niet van tl€]t Koninkriik, die de werken van

de Vadet doen, ziin zonen en dochters van

God. Zo leen Johannes ook ons in de
twntigsle eeuw om ons Wloven te zuivercn
van het Griekse denken.
De evanPhst laat Jezus weet lerug gaan

naar de olaats waat Johannes doopte.
Want nu'wotdt nog duidelilker "Mtdden

onder u staat Hij die gii niet kent."

Het teest van de temPelvernieuwing, Johannes 10:22-39
De conlrontatie tussen Jezus en deJoden die moeite hebben met Hem en zijn boodschap
komt tot een voollopige climax. Dat gebeuft op een veelzeggend tijdstip in een veelbete-

kenende omgeving Fet speelt zich af in de tempel, in een voor ons.niet meer bekende

aanbouw van-de lJmpel. die men de zuilengang van Salomo noemde. Jezus is nu weel

terug op de plaats die Hij volgens het laatste vers van hooldstuk I had verlaten toen men

dreilde mei stenen te gaan gooien Oatzellde gebeurt nu zomeleen weer' En nu is er

;itd;ukkelijk sprake vari steniging, de in LeYiticus 24 voorgeschreven doodskai vool

godslasteraals
6e nadruk op de tempelals plaatsvan handeling woldt nogversterkt door develmelding

,* h"1 t"".i o"r t"rpetvelnieuwing het Chano;ka (wijding)ieest Op dat vrolijke 
'eest'Out l"f',t G"" Ouurr, viert men dE inwidrng van de iempel na de bevriiding door de

Makkabee6i uit de macht van de Syrische voistAntiochus Epiphanes in de tweede eeuw

uooi o,,ze p"rt"rr,ng. De onh,viide t;mpel was weer gereinigd en kon opnieuw in gebruik

worden genomen
in J" 

"on-tant"tl" 
tu"sen Jezus en de Joden gaat het heelemotioneeltoe' Dat melkie aan

dehaast wanhopige kreel waarmee men Jelus oproept om nu eens een eind te maken

;;" J;;;;;,"ii(i;.10 24, vergelijkook 10 19-21 over deverdeeldheid ondel deJoden

ortt"nii"r" r,id"ti"; ze wiiten 6'et iietsgraag, want ze kunnen Hem zo moeilijk plaatsen'

l.li.f r"i*"t 
"t 

g"..gd istussen hetverhiald; in hoofdstuk 8 en dit moment komt het niet

"fi "1" 
,"ii.".ilg dA de kloof niei zomaar overbrugd kan worden Men, mist er op dit

rno."nt 
""nuouig 

f,et oog en het gevoelvoor. De Ieidslieden ziinverblind (hoofdstuk 9)

e".".i"."^ de Sano mit Jezuslzoals in het beeld van de herder en ziin schaPen'

ioofa.tui I Ol En ."t geen enkele iedenering is daar nu nog verandeling in te brengen'

ij"t "."! 
hZt [raten n"u een einde komr, bliit ook wel urt h;t vervolg ln plaats van de

*otJ"n to."n nu (wee0 de stenen t\'laal dat gebeu( dan wel oP een heelvleemde
pr""r.-v""s"l *oiOi eenieroordeelde buiten dJstad gebracht en daar telechtgesteld'

Cil Wgmans
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fludreigthet in de tempelte geschieden Zo lijkt iuist hier te gebeuren waarvan Jezus sprak
toen Hij op ziin manier, zoals ooit eens de Makkabee6n, de tempel had gereinigd: "Breekt

deze tempelal en binnen dlie dagen zal lk hem doen herrijzen" (Johannes 2:19). Zowordt
heel scherp het gelool uitgebeeld dat Jezus als een nieuwe tempelwilzijn. via Hem is eI
toegang tot God.
Maar dat er een zo naLrwe relatie zou bestaan tussen Jezus en God, wil er niet in bij ziin
tegenstanders. Ook het door Jezus aangevoerde argument uit Psalm 82, waar God toch
ook aan anderen goddeliike waardigheid toekent, ove(uigt hen niet. Ze gaan er niet eens
op in, terwijl normaal gesproken juist de interpretalie van de bijbel voor hen zoveel
gespreksstol zou hebben opgeleverd. Maar het loont wel degelijk de moeite om na te
denken over devraag waaromJezus nu juist deze veelomstreden psalm aanhaalt. Daalbii
moeten we niet alleen letten op de geciteerde woorden, maar op de hele psalm Daarin
klinkt het verwijt van Gods kant aan het adres van de goden (de koningen en rechters die
regeren in zijn naam?), dat zij niet doen watvan henwordtveMacht:ze blengen geen recht
en komen niet op voor de zwakken. ln het evangelie hebben we Jezus lelen kennen als
iemand die dat iuist wel doet.
De laatste verzen laten zich verrassend goed betlekken op Jezus. 'Gij zult sterven als
mensen", gevolgd door de oproep "Sta op, o God, richt de aaldel Nu het erop lijkt dat
de tegenstellingen niet meer te ovelbruggen zijn en er een einde gekomen is aan de
pogingen elkaar te ove uigen, klinkt deze psalm op deze plaats en op dit moment als de
aankondiging van wat komen gaat: de dood van Gods Zoon en ziln opwekking uit de
dood.

Klaas Spronk

Litursischetoelichtins llllllll

Zondag Lastar€
De naam van dezezondag is ontleend aan Jesaia 66.'10: "Verheugt u (Latiin Laelam,nl van
het werkwoord laelare) met Jeruzalem en juicht over haar, allen die haal liefhebt."
Doorgaans is dat samengenomen met Psalm 122, het blijde lied van de mensen die
opgaan naar de tempel in Jeruzalem. Zo komt er midden in de toch wel elnstige tijd van

voorbereiding ook duidelijk al iets op van het feest van Pasen Men spteekt hier ook wel
van'klein Paien'. Het sluit aan biidevraag in Johannes l0:24 "}]oe lang houdt Gijonze
ziel nog in spanning?" Vandaag woldt gevierd dat het een spanning vol hoop is.

De band met de genoemde teksten uit het Oude Testament wordt nog versterkt door het
leit dat dit verhaalzich alspeelttegen de achtergrondvan het leest van de Tempelvernieu-
wing. Maar dat heelt tegelijkertiid ietswrangs. Want iuist bijde tempelscheiden zich nu de
geesten. ln Johannes 1O is het de - ongebruikelijke - plaats waar men Jezus wilstenigen.
En al in Johasnnes 2:'19 had Jezus zichzell vergeleken met de tempel. Die zal worden
algebroken en binnen drie dagenweer opgeboL.rwd. Maar de vernieuwing van dietempel
zou voor het merendeel der Joden geen leden tot teestvreugde zijn.

Toch laat zich, zoals dat ook gebeurt in het plojekt voor de veertig dagen, deze
aankondiging van het Paasleest heelgoed illustleren met beelden ontleend aan het feest

van de TempelvelnietMing: het schijnbaar zo kwetsbare licht is eI niet onder te krijgen.

Lezr,hgen; Eenvoor de hand liggende lezing uit het Oude Testament is Psalm S2 Diewoldt
volgens het evangelie immers dool Jezus hier aangehaald (zie de toelichting).
Opdeze zondagwordt ookvaak gelezen uit ll Kronieken 36:14-23 over de verwoestingvan
Jeruzalem. Dat sluit aan bijde hier opgeroepen spanning rondom detempel AIs lezing uit

de brieven liikt Filippenzen 4:4-9 het best te passen bij het karakter van deze zondag

L,rede€n: Wat betreft de liederen is naast Psalm 122 ook Psalm 27 ("Mijn licht, mijn heilis
Hij, mijn God en HERE!") heel geschikt
Verdei past Gezang 53 heel goed bij de vraag in Joh 10 24 en zou men Gezang 168

kunnenzingen als reactie op hetteleulstellende gegeven dat mensen'aan JezusChristus'
licht voorbij leven'.
Een lraai l6d bii 'klein-Pasen' is Zingend Geloven l, lied 21 . Dat lied past deze zondag des

te beter omdat het ook goed stem geeft aan de wel heel duidelijk aanwezige sombere

ondertoon.

Kind en Zondag - NZV
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De semeente vlert llllllll

Begroeting
Het is vandaag zondag Laetare:
'Verheug ul'
Verheug u met Jeruzalem en juicht over
haar, gij allen die haar liefhebt.
Verbliidt u over haar met blijdschap, gijallen
die over haar treurt, opdat gijzuigt en u laalt
aan haar vertroostende borstl (Jesala
66:10)

lntochtspsalm
Psalm 12

lnleiding op d€ vi€ring
Verheug ur Vandaag schijnt het licht van
Pasen even door deze donkere tijd heen.
We zien het aan de kleur van de kleden op
de ta,el. Zezijnvandaag roze: het paars van
de Veertigdagentijd gemengd met het wit
van Pasen.
We zien het ook op deverbeelding van het
projekt: allemaal vlammeties. Het wordt
feest. De vlam zal niet gedoold worden,
ook al llakkeft hij en kwijnt hijweg.
Een kaars staat er ook hiel in de kerk, de
Paaskaars Elk iaar met Pasen beginnen
we met een nieuwe kaars en we hopen dat
hijhetvolgend jaar haalt, dat er genoeg licht
is.
(De kinderen mogen komen kijken naar de
kaars: ls er nog genoeg overvoor de laatste
zondagen?)

Kyri6: "Kyi6 eleison"
Eva's lied l, lied 14, Kok

Met de kinderen in de kerk
Het vierde 'verhaal vooraf' gaat over ver-
trouwen: vertrouwen in elkaal, vertrouwen
op God Solie en Justus geven elkaar een
kaars als teken van hun velbond. Wanneer
dekinderen straksweggaan, kunt u hetzell-
de doen met een kaars die aan de paas-
kaars wordt aangestoken.

Zingen
Het vierde couplet en het relrein (ol de
eerste vier coupletten) van "Zoeken wat
verborgen is ', het lied bii het proiekt.

De kinderen gaan naal hun eigen ruirnte

ln de eigen ruirnte
Praat met behulp van de vragen in het
projektboek nog even na ovet het 'vethaal

vooraf'. Daarna vedellen we een velhaal
naar Johannes 10:22-39. Gebruik hiervoor
de rubrieken voor de jongele en oudere
kinderen. De kinderen kunnen daarna het
gedeelte van de verbeelding met de kaar-
sen inkleuren, zodat het een leesteliik ge-
heel wordt ol werken aan een velkleinde
versie van het plojekt.
De kleinste kinderen maken vlammmeties
met behulp van transparant paPier, zie de
rubriek voor de 'JongeIe kinderen.'

Vervolg viering op pag. 18



Week '11 - zondag 20 maart 1994

llllllll corvrexr

Schoo/
De vierde aankondiging van het lii-
den; het besluitom Jezus te doden,
Mafteds 26:1-16
De vootbeteiding van de paasmaal-
tijd: het vernad vooaegd,
Mafteds 26:17-25
De instelling van het avondmaal ,
Matts-As :26-29

E re ( ki n d e 4 cl i e n st/Zondagsschool
Het besluit om Jezus te doden: de
zalving te Betanid,
Johannes 11 :4U12:11

Ued
Zingend geloven 25
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Mansen komen tot hun recht
Vrcuwe Justitia moet ha blindd@k af,

geldt een ander sood recht. Daar gaat l]F-t

er om dat mensen tot hun recht konen, dat
ze leven en niet dood ziin, zoals blijk bii
Lazarus. Jezus' tranen en ontroering laten
zien dat God de dood niet wil.
Bij God nogen mensen tol hun recht ko'
men. Op en vreemde manier gebut dat
ook biide hogepiestet die meteen stichte-
lijk sm@sie juist Jezus tot ziin recht laat ko'
men: Edn steft voor ons allen!
De reis door de nacht wordt voor Jezus
steeds donkerder, een reis naar en plek
nabijde w@stijn, naar Etnim de g'ens van
het beloofde land . Maat de combinatie van
Etnim enwoesttjn geft ook aan h@ weinig
het volk van God lot ziin recht is gekomen.
"Moge trw kinderen zijn als Elraim en Me-
nasse", was immers een vruchtbaarheids-
wens en nu is Elraim w@stijn geworden.
Het volk komt niet meet tot ziin recht. De
nacht van de dood naden. Pasen, de nacht
van het vootbijgaan van de enge/s des
doods, maar zal dit Paasfeest de dood
we*elijk voorbij gaan?
Johannes veftelt dat Jezus toch naar Jeru-
zalem gaat. Hij gaat naar zijn vrienden en
die laten hem tot zijn recht komen. Ze rich-
ten een maaltiid aan. Wanl je moet teestvie-
rcn zolang de bruidegom bii ie is. Mafta en
Matia laten ln hun dienen, hun diaken zin,
de H€€r tot zijn recht komen. Ook al is lr€t
anderc dan ze bed@len. De liefdes-olie
krijgt een geur van rcLM. De dienaressen
worden door Jezus niet terecht gewezen.
Jezus laat hun dienstbaaheid tot ziin recht
komen. Judas wordt terecht gewezen; hii is
diegene die de vrouflen en Jezus onrecht
d(Et. Want eredienst en lolpriizing mag
over,4edig zijn. De geu eNan veNult het
hele huis. Ln de diakonia bhJkl te begnnen
bij het dienen aan de talel tet ere van God .

Dat komt eerst,
altijd bij u.
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D6 blinddoek afleggen
Na het leestelijke perspectielvan zondag 'Laetare' daalt het duisterweer neer. Wezijnwat
het Matteosevangelie in de school betre,t voorbii aan de woorden van Jezus ovet de
laatste dingen Veel van die woorden worden vanal nu bittere werkeliikheid in de laatste
dagen voor Pasen. We zijn in deverhalen aangeland opWitte Oonderdag (Matte0s 26:2)
en voor een aantal machthebbers bestaan de voorbereidingen voor het feest van de
bevrijding uit het beramen van een plan om Jezus te doden. De tegenstellingen komen
steeds scherper naar voren Steeds duidelijker worden we voor de keusgesteld vanwelke
rechtsorde we deel uitmaken.
Het thema voor deze week luidt. 'De blinddoek alleggen'. Daarin zit een zinsp€ling op de
naam van de zondag: 'Judica'. Het gaat, zo maakt ons het evangelie meermalen duideliik,
om hetvervullen van de gerechtigheid. ln het liiden onder schrijnend onrecht maaktJezus
de gerechtigheid van Godwaar Die gerechtigheid isvan een andere oldedan dievan de
geblinddoekte Justitia. God handelt niet in den blinde en vraagt van ons ook geen blinde
gehoorzaamheid. De verhalen ovet wat er geschiedt in die voolb€Ieidingstijd van Pasen
kunnen onze verblinding ophelfen.
Ook in het Johannesevangelie voor de zondag ziin we, na de opwekking van Lazarus, in

de laatste dagen aangekomen. Zoals in het begin, bij de eerste verschijning van het licht
derwereld, het lam Gods, teltJohannesvanat nu de dagen, 66n voor 66n. Vanafde bluiloft
op de derde dag, Kana, was de gang door het evangelie van leest naar feest, Pascha,
Loolhutten Chanoeka. Nu, in het laatste der dagen, gaat het weer op Pascha aan, dag
na dag, tot aan de achtste, de eerste dag van de nieuwe schepping, waar de bluid (Malia
uit Galilea) haar geiielde in de hol zal ontmoeten
Maar zes dagen voor het Pascha zijn we in Betanid, huis van de arme, huis van Lazarus,
de opgewekte, plaats van doop en doortocht (vergeliik Johannes 1:28 en Johannes
10 40). Hier ontmoet de bruid (Maria uit Judea) haar gelielde om hem te zafuen vool zijn
begra,enis Want in wat Johannes hier vertelt klinken de woolden uit het Hooglied door:
'lk ben gekomen tot miin hof, mijn zuster, bruid."

Wie Hooglied 5:1-T leest herkent daatin de lieldedaadvan Maria, maar ookde lieldedaad
van Jezus die zijn vrienden de voeten wast. En is het Hooglied niet de leestrol voor het
Pesachleest? De weg die Jezus vanaf nu gaat is de weg van de liefde die zichzelt
prijsgeelt. De beide l,/aria's herkennen dat. Zij hebben de blinddoek algelegd. Liefde
maakt blindzegt eenspreekwoord. Maat in haar onbaatzuchtige lieldeziet Maliaoneindig
veel meer dan Judas die de driehonderd schellingen aan de armen had willen gwen. ln
dit huis van de armewordt Hijgeeerd dieterwillevan de almen deweg van het liiden gaat
en zo alle gerechtigheid vervult. Alleen wie lie, heelt kan het zien, want vrotMe Justitia
zonder liefde draagt een blinddoek.

Cil Wigmans

Het besluit om Jezus te doden; de zalving ts Bdani6, Johannes '11:4512:11

Deverdeeldheid onder deJoden neemt almaar toe. Deopwekking van Lazarus, waarvan
aan het begin en eindevan dit bijbelgedeelte sprake is, had een schoketlect. Het drijft de
mensen nu ofwel in de armen van Jezus of zii zoeken hun heil bij de steeds Paniekeliger
reagerende Farizeedn en overpriesters. De ontmoeting met Jezus dwingt tot een keuze
en brengt, zo blijkt uit het vervolg, ook duidelijkheid in de dubbelzinnigheid van veel

mensen om Hem heen.
Dat begint bii de overpriesters en Farizeeen Wat is nu precies hun drijtueer? Uiteindeliik
blijkt het hen om hun eigen positie te gaant ze zijn bang voor de consequenties van een

keuze van het volk voor Jezus als de Messias. Dat zullen de Romeinen nooit toleleren en

dan zijn er harde maakegelen te veMachten die de huidige Joodse leidslieden hun

vooraanstaande plaats zullen kosten De gebeultenissen enkele decennia latel bevesti-
gen hun bange vermoedens Een messiaans geihspileerde opstand tegen de Flomeinen
leidde toen zells tot de vernietiging van de tempel.
N.4aar Kajalas schampe( over hun angstige beraadslaging: "Gij weet niets!" Een goede
leiderweetvan aanpakken en beseft dat zachte heelmeesters stinkendewonden maken.

Laat aan al hun geaarzel nu maat een einde komen en laten ze nu eens uitvoeren wat al

voortdurend oveMogen werd: de telechtstelling van Jezus.
Ze hoeven zich ook niet schuldig te voelen hei is beter dat 66n mens sterlt dan dat een
heel volk er aan gaat. De theologische overwegingen over de ernst van de godslastering
hebben nu plaats gemaakt vool een koele belekenende benadering.
Het aardige is dat Kajalas die zo neetbuigend doet tegen de andere leden van de Raad

zeli evenmin weet wat hijdoet. Zondel het te weten gebruikt hijwoolden met een enotme
theologische lading. Hij komt dichtbij wat geschleven staat in Jesaja 52 en 53 over de
lijdende Knecht des Heren, een tekst die van groot belang was voor het juiste begrip van

het lijden en sterven van Jezus Christus
Juist die tekst maakte duideliik dat Jezus stied ten behoeve van het volk

Toelichting lll l
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Maar dan niet om de situatie voor dat moment te redden, zoals Kajalas voor ogen stond,
maar als een geheel nieuw begin en voor veel meet mensen dan Kajalas had kunnen
denken: "Ook de verskooide kinderen Gods".
Om dit laatstete onderstrepen vertelt Johannes nu van eenoponthoud in eenstad Elraiin.
Die naam is hier veelzeggend, want het is de verzamelnaam van de tien stammen van
lsra€|, die in het verleden in de verstrooiing waren geraakt Het geelt nog eens aan dat
Jezus zijn grenzen verder kekt dan Kajalas zich ooit had kunnen voorstellen.
Temidden van alle dreiging vindt dan de zalving dool MaIia plaats Het is als een
aankondiging van zijn dood, want zoiets gebeurde doorgaans biieen begraienis.
Opdit moment krijgt het de betekenisvan een protest, zoals descherpe geurvan de mlrre
bedoeld is om de lijkgeur te verdrijven. Die nare geul hadden ze als het ware, zo kort na
de opwekking van Lazarus (zieJoh.1l:39), nog in hun neus
De opMekking uit de dood van haar broer moet haar ook de moed gegeven hebben zich
niet biivoorbaat neer te leggen biide nu haast onvermiideliik geworden terechtstelling van
Jezus.
Judas begrijpt dat niet, maar zijn overwegingen daarbij zijn volgens het evangelie niet
zuiver. tvlaar toont Jezus hier zich niet inderdaad opmelkelijk weinig gevoelig ten aanzien
van de armen?WatJezus hierechter aan lijktte geven is, dat de dienst aan Hem persoonliik
niet ten koste gaat van de dienst aan de armen lntegendeel.
Deze dienst (we zouden het liturgie kunnen noemen) isvan groot belang om de zorg voot
de armen te kunnen volhouden. Dat zal niet gaan zonder het geloof in de opstanding uit
de dood, een onuitpuneliike bron van inspiratie 

Kaas Spronk

Litursischetoelichtins lllllllll

Zondag Judica
De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43: " Doe mij recht (Latijn 'Judica'), o God
en vo€r miin rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht " N,1en noemt hem ook wel
de eerste (van de twee) Passiezondagen v66t Pasen. Deze extra nadruk in de naam van
de zondag op het lUden van Jezus vinden we ook terug in de lezing uit Johannes 11 . Het
besluit om Jezus te doden is nu gevallen. Tegeliikertijd klinkt ook het gebed uit Psalm 43
mee. Laat God toch recht doen temidden van al dit onlecht!

Lezinpn: ln de voortgaande lezing van het evangelie van Johannes is een sprong
gemaakt Het gedeelte over de opwekkingvan Lazarus is overgeslagen. Dat komtvolgens
het rooster in de Paasnacht aan de orde. Wie de aangegeven lezing voor dezezondag te
lang vindt zou kunnen oveMegen om zich te bepelken tot 11:45-57 o, '12 1-11. [/aar
daarmee zou de zinvolle spanning opgeloepen door de zo verschillende reacties ten
opzichte van Jezus verloren gaan
Een passende lezing uit het OudeTestament is het beroemde lied over de lijdende Knecht
van de HERE in Jesaja 52r13-53:12. De woorden van Kajalas krijgen daardool extra
lading. Men zou ook kunnen kiezen voor het verhaalvan de - eveneens zo onveMachte
- zalving van David (zie I Samual en het symbool voor deze zondag in het projekt vool de
veertig dagen: een kruikje.)

L'ederen: Naast Psalm 43 kan men in aansluiting op de naam van dezondag Gezang 280
("Rechter in het licht velheven") zingen. Gezang 179 dat Jezus bezingt als "l\,'lan van
Smart'' en als een lam , past goed bij Jesaja 53 N,'len zou bij de keuze van de liederen ook
kunnen aansluiten bijwatin detoelichting gezegd is over dezalving en degeur. Tedenken
is dan aan Gezang 178:3 en de opmerkelijke beeldspraak in Gezang 185:7 en 186:10; zie

ook Psalm 141:2.

zondag 20 maalt 1994

De semeente viert llllllill

Vooral
Naar aanleiding van het verhaalvan dezal-
ving in Betanie spreken we over'overvloed'.
Aan enkele kerkgangers kan van tevoren
gevraagd worden iets van hun overvloed
mee te nemen. Dat kan in de vorm van
voedsel. Het kan ook een symbool zijn van
wat je overvloedig hebt. Aan het begin van
de viering wordt dit op de talel gezet.

lr ochtspsalm
Psalm 43:1,3 en 4

Onze hulp en dremp€ltekst

lnleiding op d6 viering
Op de verbeelding van het Veertigdagen-
projekt kijken we vandaag naar die glote
hoeveelheid kruiken - een overvloed. oie
ene kruik vloeit zells letterlijk over. Er is
genoeg.
lets van onze overvloed hebben we van-
morgen meegenomen hier naar toe.
Wat hebben we eigenlijk veel, als ie dit
allemaal ziet.
Dat is iets om dankbaar voor te ziin.
Maar de overvloed van de 66n is vaak het
tekort van de ander. Daarwillen wevanmor-
gen ookbijstilstaan. Bijtekort hebben 6n bij
tekort schieten.

Gebed uit Zui4Amerika
(De gem@nte gaat slaan)
Opstaan moeten we
en ons oprichten.
Dan bidden wij U,
met de ogen naar de aarde gericht.

Opdat er brood is!

Wij worden op deze aarde geboren
op deze aarde leven wij
van deze aarde leven wij
en wanneer wij sterven
keren we ernaar terug.

U. God. U bent in de hemel
en op deze aarde.

Als wij staan geeft U ons schaduwen
als van een boom.
Graag zouden we die aan onze broeders
en zusters willen schenken.

Staande bidden wij U

omdat wii willen uitgroeien tot een boom,
groter en hoger, opdat de schaduw
beschutting schenken kan
aan onze broeders en zusters.

Zingen
Psalm 1 :1 en 2

Mst de kind€ren in de kerk
ln het viifde 'verhaal vooraf' (infolmatie-
boekie bij het proiekt) staan de begrippen
overvloed en teko centraal. Sofie en Jus-
tuswillen ietsweggeven van hun overvloed.
l\,'taar wat?

VeNolg vieting op pag. 24
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IlTlllll coMExr

Schoo,
De ve oochening vooaegd,
Mafteis 26:30-46
De gevangenneming,
Matteis 26:47-56
voot de Raad,
Mafteas 26:57-75

E rc (ki nd e 4 d i e n stEondagsschool
De intocht in Jeruzalem,
Johannes 12:12-50

Lied
Zingend geloven 7

ffi ,tt ai*ir o,1.lo, annes 12:12-50

Paltzondag
"Midden onder u staat Hij die gii niet kent
blijft let moftovan Johannes. Ter bemoedi'
ging vefteft hij aan zijn lezers dat zelts de
discipelen niet doorhebben wat et gebeul
als Jezus JerlEalem bnren iidt. Pas na zin
verhe ijking bt-gnir-n ze het.
A./s./e Johannes /eest lijkl het wel alsol ziin
catechisanlen hem duideliik l}e-bben ge-
maak datziitet nog veel moeiliiket hebben
dan Jezus' leerlingen, want zij hebben Je-
zus nooit gezien.
Johannes spee/t op zulke vragen in en
vegl Grieken in, die Jezus willen zien en
die naar Filippus gaan, de leerling van:
"@tst zien en dan geloven." En Jezus geeft
l:€n een beeld om Hem te zien: De gnan'
koffel db in de aatde vaft en stetft om
duizendvoudig vrucht te dra$n.
Beelden ziin vaak aangriipend en indrin'
gend, dat merken we bij het t.v. jounaal.

Hem zelt ook aangrijpt. Nu is lr-t uut Wkq
fll€'n. Heel in het klein s@elt zich al al wat
straks aan het kruis zal geburen. Jezus'
doodsnood en de belofte van de Vader dat
Hij Hem niet alleen laat. Maar hetwoord van
de Eeuwige wordt niet door bdeeen be-
grc@n. Ns je tet gelooft hoo( je l)e-t ook, en
anders is het maar een donderslag.
Weet hoten en zien. Gods stern is le hore,
enJezus laat de tekens zien. Maar ga je van
zien en horcn geloven? Of leeft Johames
ziin catechisanten dat je van Wloven iuist
gaat hoen en zien.
lk denk dat Johannes net als Jezus ziin
geloolsleerlingen wil bemoedigen en waar-
schlrwen-
Wiiwillen Jezus wel zien, wijwillen God wel
zien... Dat kan! Maar anderen zien en horen
tP.t nbt. Jezus ver&rgt zich.
Wie zoeK zal Hem vinden in een graankor'
rel , in het licht in het donker . Want in teken-
taal l]€eft Hii tot ons gesprcken, en daar-
voot zullen we en nbuwe Wvoeligheid
moeten aanleren.

Het licht nalopen
We hebben gehoord dat de Veertigdagentiid een reis door de nacht is waalin een striid
woedt tussen licht en donker, een conlrontatie plaats vindt tussen koninkriiken.
We hebben in de school geliikenissen gehoord ovel het koninkriik del hemelen. We
hebben gehoord dat wie wordt als een kind gloot genoeg is om daaraan deelte hebben.
We hebGn gehoord dat dewiingaard bewerkt mag worden om dewijn te levelenvoor het
leest van de koningszoon die een nieuwe orde vool almen en verdrukten, voor allen die
hongeren en dorsten naar gelechtigheid tot stand zal brengen. Maar nu de striid in alle
hevioheid losbrandt blijken we tot niet meer in staat dan van verre het licht nate lopen en

als het vuur ons te na aan de schenen wordt gelegd ons terug te trekken en aan de kant
te bliiven staan.
Op zondag worden we weer geconllonteerd met de biizondele wijze waalop Johannes
van het licht getuigt. Zoals gezien volgt Johannes de voorbeleidingstiid vool het grote

Pesachfeest van dag tot dag. ne dag nadat het huis in Betanie vol was van de geur van

mirre, toen de bruia haar grliefde de voeten zallde, liikt het alsol Soekot en Pasen

samenvallen. lmmels het verhaalvan de intocht in Jeruzalem bevat alle motieven diewe
kennen van het leest waarin het vellangen naar Sion, de terugkeer in het land van belofte
zo'n prominente rol speelt.
We horen het lied van verlangen, de laatste van de Hallelpsalmen, psalm '118, gezegend

die komt in de naam van de Heer
We horen het groot Hosanna en we zien de palmtak. de loelal met de vluchten van de
oogst. ln het gesprek dat op de intocht volgt wordt over de oogst gesproken. De
grJankorrel moet sterven om vrucht te dlagen en Jezus roept ziin geliefden op om vol te
houden, te wandelen in het licht, zolang het nog schiint.
Door nadrukkelijk te vevijzen naar Zachalja (9:9) verbindt Johannes de intocht met het
voorafgaande. Wat hier, voor wie het wil horen, te zien is, is de intocht van de bluidegom,
de konhg die ziin bruid, de dochter van Sion, komt troosten. Maar niet alleen de dochter
van Sion, ook de heidenen, de volken voor wie Zacharia heil verkondigt, worden in het

verhaal betrokken. De Grieken die opgingen naat het leest willen de velborgen messias
zien. Zijvragen het aan Filippus, die uit Galilea (de streekvan de heidenen) komt. En stlaks
zal de naamgenote van de dochter van Sion, l\,laria uit Magdala in Galilea, als eelste de
opgestane herkennen Zo zaldit Paasfeest devervullingworden van hetverlangen van het

Looihuttenfeest en van Chanoeka. Alle,eesten vallen straks samen (zelts Pasen en
Pinksteren op 66n dag).
N,'!aar de bruiloft van het lam kan pas gevierd wotden nade reis door de nacht, waarin het
paaslam geslacht, de graankolrelbegraven wordt. En ons is geboden het licht natelopen
en niet te wanhopen. Straks mogen we, Hem volgend, de nieuwe dag begroeten Het is

de dag waarop deware menselijkheid aan het licht komt. Wie het licht naloopt wordt dan
ook gaande\,tr'eg mens

De intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-50
Het verhaalvan de glorieuze intocht van Jezus inJeluzalem en de eelste leacties daarop
beslaat slechts de vezen 12-19 De in de velzen 20-36 beschreven gesprekken, groten-
deels een monoloog van Jezus, lungeren als een uitleg daarbii. Dat is biiJohannes een
normaal patroon De daden ziin niet te beglijp€n zonder de woorden. Het laatste stuk,
vs 37-50, is een aisluiting van het eerste glote deel van dit evangelie, namelijk hoofdstuk
2-12. Daarin gaat het voolnamelijk om de tekenen die Jezus deed. Aan het eind wordt de
balans opgemaakt Allerlei eerder genoemde elementen komen weer even aan de orde
en dan me1 name de vraag in hoeverre al die tekenen ertoe biigedragen hebben dat de
mensen totgeloof in Jezus alsde Christusgekomen zijn. Want daar gaat het de evangelist
toch om (vergelijk ook zijn slotopmerking in 20:30-31).
De conclusie dater zovelen ondanks allestoch niet in Hem zijn gaan geloven malkeert ook
de overgang naar hetvolgende deelvan het evangelie. Daarin staan deverwerping en het
lijden van Jezus centraal.
lnmiddels lijkt er nu bij de intocht in Jeruzalem, dan toch duideliikheid te komen lond de
vraag wieJezus nu eigenlijk is. Eindelijk kriigt Hiide erkenning die Hem toekomt Maal als

hier aprake is van de grote menigte, wordt de lezer toch wantrouwig. Want kolt hieNoor
werd immers ve(eld dat de massa vooral op het sp€ctakel, de opwekking van Lazalus,

alkwam (Johannes'12:9).
Die massa lijkt hier zichzell envooralook detwii,elte overschreeuwen. Besellen ze welwat
ze roepen? Aan welke redding denken ze als ze "Hosanna', dat wil zeggen: "Heer, ted
onsl", schreeuwen?
Hun woorden klinken als die van Kajafas, die ook meel zei dan hij zelf beselte. Als de
menigte in de vreugdekleten Psalm 1 

'18 aanhaalt, klinkt daarin ook vs.22 mee: "De steen

die de borMlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden".

Cil Wigmans
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Het is een proletie van de smaad die zij zelf even later over Jezus uit zullen storten en van
de verheerlijking op het Paasleest.
Het eveneens aangehaalde Zacharia 9:9 over de koning die komt op een ezel is vanwege
dievelmelding van de ezelwel in verband gebracht met Abrahams reis op de ezel samen
met zijn zoon lsaak naar de berg Moria, 66n van de hewels van het latere Jeruzalem
(Genesis 22). Juist datweerbarstigeverhaalvan de bindingvan lsaak, waarin hetvolk lsrael
zoveelvan zijn eigen geschiedenis weerspiegeld ziet, speelt ook in de uitlegvan het liiden
en sterven van Jezus een belangrijke rol. Het gaat om liiden dat in onze ogen niet verdiend
is en om het behoud van de relatie met God, ookop het moment dat die meervragen dan
antwoorden oplevert.
Het zal ook allemaal pas na de verheerlijking van Jezus op het Paasfeest wat duidelijker
wolden. Dat laat Jezus in het gesprek met zijn aarzelende discipelen (Joh.12:'16) met het
beeld van de graankotrcl (12.24) zien.ln de daarop volgende woorden neemt Johannes
de verhalen zoals wj die kennen uit de synoptische evangelien over de verheerlijking op
de berg en Jezus' worsteling te Getsemane samen (12:27'29) en wijsi Hij op de
duidelijkheid die er uiteindeliik dan toch komen zal, als het oordeel over de wereld
gesproken wordt (12:31).
Het is opvallend hoe vaak hier sprake is van de wereld. Dat begint met de Farizeeen die
geschrokken vaststellen dat de "gehele wereld Hem naloopt" (1219) Za komt uit de
mond van de tegenstanders de bevestiging van wat in 3 16 werd gezegd: de komst van
Jezus is het tekenvan Gods lie,devoor de helewereld (vergelijk ook 12r44-47). De Grieken
die in vs.20 ten tonele worden gevoerd bevestigen dit met hun belangstelling nog eens:
de "koning van lsradl" is het "licht van de \,vereld".

Klaas Spronk

Liturgische toelichting I 
liLi

Palmzondag
Nog meer dan op de vorige zondag krijgen we bij de lezing te maken met grote
overgangen en elkaar snel atwisselende verschillen van inzicht. t\ren kan dit niet eenvoudig
terug voeren op de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van Jezus Christus. Het
heeft ook iets te maken met de gemengde gevoelens die in de Vee igdagentijd worden
opgeroepen. Het verhaalvan plaatsvervangend lijden en steryen is nu eenmaal niet zo
makkelijk te begrijpen en te accepteren. Het kan bevrijdend werken, maar het roept ook
weerstand op. De zo opgeroepen spanning kan ook dooMerken in de liturgie
De tegenstelling wordt op deze zondag duidelijk onder woorden gebracht: "Heden
Hosanna, morgen kruisigt Heml"
Bij die tweedeling past ook de keuze van twee psalmen voor deze zondag. Dejuichende
Psalm 24 over de intocht van de koning past bij het eerste deel. Psalm 22, die zo somber
inzet met "Mijn God, waarom hebt Gij mijverlaten" begeleidt het tweede deel en bereidt
ons er op voor dat het niet bij de dreigende woorden aan het adres van Jezus zal bliiven.
l\4en mag echter nietvergeten dat Psalm 22 meel is dan alleen dat beroemde, doorJezus
aan het kruis geciteerde vers Het eindigt hoopvol. Daarbij worden zelfs zij "die neeldalen
in het stol" (dat wil zeggenr zij die aldalen naar het dodenrijk) bekokken.
De verschillende lacetten van deze zondag ziln ook weergegeven in het symbool in het
projekt voor de Veertigdagentijd: een palmtak en korenaar ineen Het beeld van de
korenaar, van degraankorreldie moet sterven om te kunnen opbloeien woldtinJohannes
12.24 door Jezus zelt aangehaald als colrectie op het zwaaien met de palmtakken. Dat is

mooi voor het moment, maar het gaat snel over, zoals ook die palmtakken snel zullen
verdorren.

Lezingen: Passende lezingen bij het evangelie zijn Zacharia 9:9'10 en Filippenzen 2:5-1 1 .

Daarbij gaat het steeds over de komst van de heilbrenger en tegelijkertijd over zijn

nederigheid.

L'ederen: Er zijn heelveel liederen die passen bijde genoemoe thema's. Te denken is aan
de Gezangen 42, 60, 1 17 (vs.2l), '1 '19, 120, 248 en uit Zingend Geloven l, lied 28-32 en 3
en tt

zondag 27 maat 1994

De semeente v'ert lllllll

lntocht
De voorganger en de kerkeraad komen
binnen, samen met de kinderen. Wanneer
de kinderen bijvoorbeeld op school palm,
paasstokken hebben gemaakt, brengen
ze diemee. Ze kunnen ookmet (kartonnen)
palmtakken zwaaien.
Psalm 24 wordt door verschillende stem-
men gesproken.

Nlen:
Hosanna voor wie intocht houdt,
hosanna voor de koningl
De aarde en haar volheid.
zij behoren aan de Heer,
de aardschijf en wie daarop wonen.
Want de Heer,
Hij heeft haar gegrond op de zeedn,
haar gelundeerd boven vloedgolven uit.

Pelgrimlkind:
Wie mag beklimmen de berg van de Heer,
wie mag gaan staan op zijn heilige plaats?

Voorganger:
Wie rein is van handen
en zuiver van hart,
wie zijn leven niet heeft gericht
op dat wat waardeloos is,
wie niet met bedrog heeft gezworen.

Nlen:
Diezal gezegend ziinvanwegede Heer, die
zal zijnweg in gerechtigheid gaanvanwege
de God van bevrijding.

Voorganger:
Dat is het geslacht van wie naar Hem vra-
gen, u'y',/ aangezicht zoeken, dat is Jakob.

Allen:
Heft, deuren, iullie hoofden omhoog,
h66g jullie, aloude pooftenl
De koning der glorie houdt intocht.

Pelgrimlkind:
Wie is dat, de koning der glorie?

Vooryanger:
De Heer, geweldig en machtig,
de Heer, die de worsteling aankan!

Allen:
Helt, deuren, jullie hoolden omhoog,
h66g jullie, aloude poorten!
De koning der glorie houdt intocht.

Pelgrimlkind:
Wie is dat, de koning der glorie?

Voorganger:
De Heer van de machten,
Hij is de koning der gloriel

Allen:
Hosanna voor wie intocht houdt,
hosanna voor de koningl
uit: Een verschil van dag en nacht,
N.Schuman, Meinema.

VeNolg vieing op pag. 30
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