
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 maart 2022 

Thema:   Intocht in Jerusalem  

    (begin Lijdensweek) 

Voorganger:  Fons Zandbelt 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 
 

Inleiding 

A.s. zondag wordt in de meeste kerken stilgestaan 

bij de Intocht van Jezus in Jerusalem. Daarom 

wordt die zondag ook wel ‘Palmzondag’ 

genoemd. Het is het begin van de ‘Goede week’, 

ook wel ‘Lijdensweek’ genoemd.  Want het 

‘Hosanna-geroep wordt al snel ‘Kruisig Hem’.   

Ik wil vanavond graag met jullie daarbij stil staan. 

 

 

Lied nr. 81:   Christus lux mundi 

 

 

Schriftlezing uit Lukas 19, vers 28-38 (Intocht van Jezus in Jerusalem) 

In die tijd trok Jezus verder, en ging op naar Jerusalem. 

Toen Hij Betfagé en Betanië naderde, zond Hij twee van zijn leerlingen 

met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp daar voor u. Bij binnenkomst 

zullen jullie een veulen vinden, dat vastgebonden staat en waarop nog 

nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt hem hier. Mocht 

iemand vragen: Waarom maakt ge het los? Dan moet ge zeggen: De Heer 

heeft het nodig’. 

De twee leerlingen gingen dus weg en bevonden het zoals Hij hun 

gezegd had. Toen ze het veulen los maakten, vroegen hun de eigenaars:  

 ‘Waarom maakt ge het veulen los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het 

nodig’. Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun mantels 

overheen en hielpen Jezus erop. 

Terwijl Hij voorttrok, spreidden ze hun mantels op de weg uit. 
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Toen Hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke volgelingen, reeds op de 

helling van de Olijfberg, opgetogen en met luide stem God te prijzen om 

alle wonderen die zij gezien hadden. Ze riepen: ‘Gezegend de Koning 

die komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel, en eer in den 

hoge.’ 

 

 

Lied nr. 19:    Jezus, U bent het licht in ons leven. 

 

 

Palmzondag 

Palmzondag, en ook deze feestelijk intocht van Jezus in Jerusalem, heeft 

twee kanten: het is enerzijds een feestelijke huldiging van Jezus als 

Messias-koning: door allen die zijn geraakt door zijn boodschap en 

wondertekenen.  

We vieren het a.s. zondag vaak met een rondgang door de kerk met 

Hosannagezangen, en met kinderen met mooi versierde 

palmpaasstokken. 

Maar na het Hosanna volgt snel het ‘Kruisig Hem!’ 

Want enkele dagen later gaat één van zijn apostelen, Judas, naar de 

Joodse godsdienstige overheid, om Jezus aan hen over te leveren, en 

Hem te verraden met een Judaskus.  

Ook de andere apostelen laten Jezus in de steek; zelfs Petrus zegt in zijn 

angst Hem niet te kennen. De joodse overheid levert Jezus over aan 

Pilatus, en zetten hem onder druk met massaal geroep ‘Kruisig Hem’. 

Pilatus, geeft toe.  

Zo vindt Jezus zijn levenseinde door de meest pijnlijke dood, de 

kruisdood.  

Maar die kruiswegen kruisdood zijn ook het teken van Jezus’ liefde en 

trouw tot het uiterste toe, omwille van ons. Daarom bidden wij op Goede 

Vrijdag bij de kruisverering: 

‘Wij aanbidden, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de 

wereld hebt verlost.’ 

 

 

Lied nr. 15:   Ubi Caritas 
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Overweging 

Kiezen voor Jezus betekent ook: bereid zijn om, als Hij, óns kruis te 

aanvaarden; dus Hem volgen: niet alleen bij zijn blijde intocht, dus als 

het ons goed gaat, maar ook op zijn moeilijke weg daarna: dus ook als 

het ons tegen zit, en wij, net als Hij, een kruis te dragen hebben. 

Ook ons menselijk leven heeft die beide kanten: enerzijds: bemoediging, 

bevestiging, voorspoed en geluksmomenten; maar ook: tegenwerking, 

teleurstellingen; pijn, tegenslag (denken we alleen al aan Oekraïne). 

Wij kunnen die beide kanten van het leven proberen te beleven in 

verbondenheid met die Jezus, die ook beide zijden van het menselijk 

leven heeft gekend, en die ten einde toe trouw is gebleven. 

 

Jezus’ lijden en dood heeft nog een bijzondere betekenis: het heeft ons 

ook verzoening gebracht, nieuw levensperspectief.  

Want zijn dood was niet alleen zijn terugkeer naar zijn hemelse Vader, 

het betekende ook een nieuwe verbondenheid met ons: als onze verrezen 

Heer, die ons op een nieuwe wijze nabij is en blijft, ook al voelt dat niet 

altijd zo. 

We vieren het straks weer met Pasen: niet lijden en dood hebben het 

laatste woord, maar: nieuw leven, ook voor ons. Wij mogen delen in zijn 

licht, waarvan de Paaskaars het teken is. Daardoor heeft ons leven een 

hoopvol perspectief gekregen. 

Als we erover zingen, wordt het soms een beetje voelbaar. 

 

 

Lied nr. 124:  Licht dat terugkomt 

 

 

Stilte/persoonlijke overweging 

 

 

Voorbeden, met als acclamatie nr. 84: O Lord, hear my prayer  

• God van liefde en trouw, help ons om uw Zoon Jezus te volgen: niet 

alleen als het ons goed gaat, maar ook als wij – net als Hij – een kruis 

te dragen hebben. 

Laat ons zingend bidden… 
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• Voor allen die in hun leven een zwaar kruis te dragen hebben: dat zij 

kracht ontvangen om te volharden, en dat zij mensen op hun weg 

ervaren, die hen trouw zijn en behulpzaam; dat zij hun kruis proberen 

te beleven in verbondenheid met Christus. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• (ruimte voor eigen voorbede)… 

Laat ons zingend bidden… 

 

 

Onze Vader (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling): 

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden: 

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied nr. 128:  Jubelt und freut euch 

 

 

Zegenwens van André Govaert 

Moge wat op jouw weg kom, jou tot zegen zijn: 

de vreugde van de ontmoeting; 

maar ook de pijn van de ontbering; en de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven ook anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken; 

dat je handen open zijn en opbouwen; 

dat je woorden oprecht zijn, 

dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens op je weg. 

Het ga je goed! 

 

 

Slotlied nr. 132:  Vrede wens ik je toe. 
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