
Oude Kerk, zondag 26 maart 2017
ds. J. Meijer 

gelezen: Zacharia 8:1-23

titel: Verheug je in wat er ook voor jou mag zijn!

preek:
gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

De naam van deze zondag is Laetare, verheug u. Verheug u met Jeruzalem, bedroefde 
juich over haar, zo klonken de woorden van de antifoon en toen zongen we die bekende 
en prachtige psalm 122: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide 'Gord u 
aan om naar des Heren huis te gaan'. Het verheugen kwam ook terug in de lezing uit 
Zacharia 8. Het vasten zal voor het huis Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde 
en vrolijkheid. Mooi vertaalt de Naardense Bijbel daar: Het vasten zal voor het huis Juda 
worden tot vrolijkheid, vreugde en goede samenkomstdagen. En dat samenkomen zal een
bonte mengeling zijn van mensen uit allerlei landen en steden en dorpen en plaatsen. Ga 
met ons mee, zegt de een tegen de ander, laten we gaan naar Jeruzalem. 

Een erg mooi oratorium is Psalm 122 van Willem Breuker en het Willem Breukercollectief, 
met teksten van prof. Karel Deurlo. In de introductie vertelt een pelgrim over de vreugde 
van het naderen van Jeruzalem. Hoor maar.

Jeroesjalaïm! Hier sta ik met moegelopen voeten in je poort. Met een gedicht wil ik j
begroeten, met een lied voor jou. Ik ben van ver gekomen, als eentje van mijn volk 
dat leeft in de verstrooiïng van west tot oost, Mesjech aan de verre zee tot aan de 
bruine tenten van Kedar bij de rand van de woestijn. 

Ik kom uit vreemde landen waar ze mij
belaagden. Toen zong ik het liedje van
verlangen: 'Te lang heb je, mijn hachje,
gewoond onder haters van vrede.'Ik heb
het geprobeerd. Ik was er op uit om in
vrede met ze te leven. Zo kwam ik ze
tegemoet, zo sprak ik ze aan, maar zij
reageerden met grimmige bedreiging.
Hoe vaak heb ik tegen mezelf niet
gezegd: “Nu is het genoeg”!  

Wat was ik verheugd toen mijn makkers
tegen me zeiden: We gaan! Waarheen?
Naar de plek van Adonaj, waaranders
heen? Naar die kleine berg, die toch aan
de top van de bergen staat. De Sion, de
berg van het huis van Adonaj. 

En we zongen onderweg 'Je voet zal niet wankelen, je bewaarder sluimert nog 
slaapt.' Dag, Jeroesjalaim, hier ben ik met mijn kameraden. Nu staan onze voeten 



in jouw poort. Jeroesjalaim wat ben je mooi. Een stad als een mens. 
Welsamengevoegd met levende stenen. Een stad voor mensen, gemeenschap. 
Zoals jij bent samengevoegd, zo wil ik dat mijn gedicht wordt. Met klanken en 
woorden moeten mijn strofen elkaar de hand reiken. 

Jeroesjalaïm, een mensenstad, dat ben je! Met mensen wordt je gebouwd, zo rond 
als een dozijn. We zijn met zijn twaalven, twaalf namen die samen Israël zijn. Als 
wij met z'n allen de wegen omhoog gaan naar jouw poorten, dan bouwen wij jou als
onze stad met onze levende lijven. Wij zijn zelf het bewijs dat jij leeft, Jeroesjalaim!

Deze tekst raakt me iedere keer als ik m lees of hoor of voorlees weer.Om de prachtige 
beeldende, poëtische taal, die de werkelijkheid van zo'n levende vredesstad, met heerlijke 
samenkomstdagen bijna werkelijk maakt. 

Bijna, maar nog niet helemaal. Halverwege de Veertigdagentijd een zondag met de naam 
Verheug je op wat komen gaat, maar het is nog niet. Verheug je wordt toegezongen tot de 
bedroefde. Tot de vastende. Tot mensen die leven in verstrooiïng, zoals het volk Israël dat 
door de geschiedenis altijd gekend heeft, met met Israël zovele andere volkeren, die op 
drift geraakt zijn, op de vlucht geslagen. Niet getolereerd, vijandig bejegend. Ik kom uit 
vreemde landen waar ze mij belaagden... 

De pelgrim heeft er inmiddels al een lange reis op zitten, getuige zijn moegestreden 
voeten. Maar hij heeft de tocht wel ondernomen, omdat er iets in hem een wilsbesluit 
genomen heeft weg te gaan uit die situatie van bedreiging en angst, waarin hij zich maar 
steeds moest aanpassen. Ik was er op uit om in vrede met ze te leven. Zo kwam ik ze 
tegemoet, zo sprak ik ze aan, maar zij reageerden met grimmige bedreiging. Hoe vaak 
heb ik tegen mezelf niet gezegd: Nu is het genoeg!

En blijkbaar is het moment gekomen dat het ook werkelijk echt genoeg was. Dat het klaar 
was met alle negativiteit en kwaadsprekerij, dat het klaar is met jezelf maar steeds moeten
aanpassen, jezelf geweld aan te doen, niet je zelf te kunnen zijn. Dat het voorbij is met de 
machtsspiraal die je maar steeds onderuithaalt om je in de greep van het kwaad te 
houden. 

De pelgrim stond op, en ging op weg. Want zij wist diep van binnen dat zij voor een andere
werkelijkheid bestemd was. Voor een leven in andere verbanden, met mensen die wel 
goed voor haar waren, die haar wèl zagen zoals ze was. Die haar niet onderuithaalden, 
maar in het licht zetten. Die gingen zeggen: je bent mooi en je bent goed zoals jij bent. Zo 
ging ook zij op weg. Net als andere pelgrims, die hetzelfde gevoel diep van binnen hadden
ontdekt. Die wèl wisten dat hun Schepper hun zag zoals ze ten diepste waren, van binnen,
maar die nog leefden in de werkelijkheid dat medeschepselen het niet zagen. En nu 
kwamen ze medepelgrims tegen die het wel zagen en dat begonnen te zeggen. 

En het licht ging een beetje aan. Nee, nog niet in de volle glorie van de Paasmorgen, we 
zijn halverwege. En nee, nog niet het verheugen dat het doel al bereikt is, maar wel het 
verheugen dat er een nieuw doel is. En dat wat zich aan het ontvouwen is steeds mooier 
en groter zal worden. En met liederen van verlangen gingen ze. Het was geen makkelijke 
tocht, de voeten werden soms moe, maar ze zongen zich moed in, met woorden als een 
gedicht, met een lied voor jou. 

Het lied werd steeds sterker, er ging iemand met je samenzingen, en nog één en nog één. 
Je stond er niet meer alleen voor, zoals je in die vorige werkelijkheid het voor je gevoel 



altijd maar alleen moest zien te rooien. De diepe eenzaamheid werd langzamerhand 
omgevormd tot een groeiende verbondenheid met gelijkgestemden, die hun ziel wisten 
afgestemd op die stad van vrede, met haar vreugdevolle samenkomstdagen. En hoewel je
voeten echt wel eens héél moe werden, je kreeg toch vleugels, zeker wanneer je 
ervaringen opdeed die een soort voorsmaak gaven van wat er allemaal nog meer komen 
zou. 

Het was kort voor het Joodse paasfeest. Jezus ging op weg naar Jeruzalem, als pelgrim 
om in de stad van de Vrede het feest van de Uittocht te vieren. En een grote menigte 
mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 
Allemaal mensen in wie de hoop ontwaakt was dat er een andere werkelijkheid mogelijk is,
en dat Hij, Jezus die andere werkelijkheid belichaamde, en dat Hij daarin de liefde van 
God zichtbaarder en tastbaarder maakte. Deze Jezus vertegenwoordigde de werkelijkheid
van God, en de werkelijkheid van Jeruzalem zoals die stad ten diepste bedoeld is en ook 
heet: Stad van Vrede. Daar waar de mensengemeenschap in vrede en veiligheid 
geborgen is in de aanwezigheid van de Eeuwige. 

Ze volgden Hem, ze gingen met hem op pelgrimage naar een beloofd land. Deze man die 
leek op Mozes die zijn volk leidde, en die leek op Elia, die zijn volk in een nieuw licht zette,
temidden van de grimmige Baälsverering. Gisteravond heb ik de Elias van Felix 
Mendelssohn Bartoldy gehoord en intens beleefd en het viel me zo op hoeveel parallellen 
er zijn tussen Elia en Jezus. Niet voor niets hoorden we twee weken geleden over de 
verheerlijking op de berg, waar Jezus geflankeerd werd door Mozes en Elia. Zij staan in 
hetzelfde grote Licht en zij staan in diezelfde grote traditie van Hoop dat midden in de 
duistere wereld er ander licht kan schijnen, heerlijk licht en dat je in dat licht verbonden 
kunt zijn met elkaar en dat het alleen maar sterker wordt als je je er mee wilt verbinden.

Nu weer een berg. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. De berg 
komt in de symbolische schikking steeds terug. De schijven boomstam symboliseren die 
berg. Het is een sterke berg, maar er is ook de kwetbaarheid, de weerbarstigheid, de 
barsten en kerven in de stam. 
En steeds is er een ander
element aan toegevoegd,
passend bij de zondag. Zo
laten roze bloemen iets zien
van deze zondag die een roze
kleur heeft, omdat het al meer
licht is dan het donkere paars. 
De ronde gevlochten vorm
rond de bloemen geeft onze
vooroordelen weer die ons het
zicht kunnen ontnemen. Maar
de gevlochten vorm heeft wel
een open structuur, alsof die
bloem op het punt van
uitbreken staar om die
vooroordelen, en al die
negativiteit die je bloei
belemmert te doorbreken. 

Zo zie ik die mensenmenigte rond Jezus. Ze staan op het punt van doorbreken. Er komt 
een doorbraak in hun leven. Er staat hun een ervaring te wachten met een ongekend 



intense betekenis. Iets daarvan hebben we afgelopen woensdagmiddag mogen ervaren in 
deze kerk, toen we met zo'n twintig mensen een Avondmaal in kleine kring vierden. Het 
was een heel bijzondere samenkomstdag, een teken, een voorsmaak. We waren geraakt. 
Even die andere werkelijkheid dan de donkere werkelijkheid van alledag. 

Dat was in een kleine kring, het delen van het brood en de vis in het verhaal van Johannes
is in grote, zeer grote kring. De ervaring was groots, het voelde als een wonder. Er was 
genoeg, er was meer dan genoeg. Er was overvloed, overvloed Gods. En hoe dat precies 
ging...? Hoe dat brood en die vis zich vermeerderde...? Daar kan het hoofd niet bij, maar 
het is ook geen ervaring van het hoofd, als je zoiets mee mag maken. Als je je zo 
verbonden weet. Als het even helemaal goed is en dat een voorsmaak mag geven op wat 
er nog meer komen mag. Even was het al Pasen. Klein Pasen zou je kunnen zeggen, op 
die heuvels langs de zee. Klein Pasen is ook een naam voor deze zondag. 

Daar deelde Jezus brood en vis. Beiden symbool van Hemzelf en voorteken van het 
moment dat Hij Zichzelf zou delen, daar in Jeruzalem, waar we naar op weg zijn, om daar 
met Hem de levende stenen van de stad te mogen zijn, één mensenmenigte die gelooft in 
vrede en er naar handelt. Die gelooft in bevrijding en daar naar toe wil schrijden. Die 
gelooft in verbondenheid met Jezus en met God. 

Wij mogen ons er op verheugen dat zoiets mogelijk mag zijn, ook in ons leven. 

Amen  


