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preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Vandaag staat de Tafel van de Heer voor ons klaar en wij mogen uit handen van de 
Gastheer, de Heer Zelf brood en beker ontvangen. Dat mogen wij, het is ons gegund.
Omdat de Gastheer, de Heer zelf ons liefheeft en ons die hartversterking wil geven 
voor onderweg. 

Onderweg, dat is Hij ook en wel naar Jeruzalem. Niet als toerist die een mooie stad 
gaat bezoeken, als was Hij op vakantie. Maar als pelgrim, die Pasen gaat vieren. 
Maar wel op een heel bijzondere wijze: zijn Pasen zal zijn dat Hij zal lijden en sterven
èn dat Hij zal opstaan. Èn dat Hij, geheel in de lijn van de traditie Avondmaal zal 
vieren: de Seidermaaltijd waarin de Uittocht uit Egypte wordt herdacht. En daaraan 
zal Hij toevoegen dat het zíjn uittocht is, zijn doortocht en dat bij Brood en Wijn aan 
Hèm zal worden gedacht, zo dikwijls wij die eten en drinken. 

De tekst van vandaag wijst vooruit naar dat Pasen dat Hij mee zal gaan maken. Voor
Jeruzalem wordt een speciaal woord gebruikt hier Hierosoluma, dat verwijst naar de 
religieuze, mystieke dimensie van de stad. Terwijl het woord dat meestal gebruikt 
wordt, namelijk om de geografische stad aan te duiden is: Ierousalèm. Jezus is op 
weg naar dat 'tweede Jeruzalem' dus, de stad met die diepe betekenis, de heilige 
stad. Er is nog een verwijzing naar Pasen en dat is wanneer gezegd wordt: 'Als de 
Heer des huizes eenmaal is opgestaan...' Dat Paaswoord, dat opstaan, dat veel 
meer betekent dan uit je bed stappen. Het gaat over het opstaan dat het verschil 
maakt tussen dood en leven, tussen leven dat dus een scheiding maakt tussen 
datgene dat eeuwigheidswaarde heeft en datgene dat verwaait op de wind. 

Er is een diepe hoop, een diep verlangen dat alles dat het leven bederft en 
kapotmaakt gescheiden wordt van een heel nieuw bestaan waarin het leven glans 
heeft, en Licht is. Zoals bij de uittocht van Israël uit dat Angstland Egypte, waarbij het
onderscheid gemaakt werd bij de doortocht. Beloofd Land kwam in zicht voor het 
vernederde en onderdrukte volk, toen in het water van de doortocht goed en kwaad 
van elkaar werden gescheiden. En dat verwijst dan ook weer naar de Schepping 
waarbij de Eeuwige licht en duister scheidde, water en land scheidde, en daarmee 
orde bracht, die door de Chaosmachten een wanorde was geworden. 

En eigenlijk is wat vandaag aan de orde is de bemoediging voor voor mensen die het
zo zwaar te verduren hebben in deze wereld waarin Chaosmachten hun gang 
kunnen gaan. Hun macht zal gebroken worden en er komt ruimte voor leven dat 
Léven genoemd mag worden. Dat perspectief wil Jezus neerzetten in zijn gelijkenis 
over de huisheer die opstaat en de deur sluit voor hen die met een heftig woord 



'wetsverkrachters' worden genoemd, maar die de deur wagenwijd openzet voor hen 
die uit de vier windstreken aankomen en aan Tafel genodigd worden in het Koninkrijk 
van de Heer.  

Maar ik kan me voorstellen en weet ook dat deze tekst niet direct voelt als een 
bemoediging, maar eerder dan een dreiging. En dat het mensen bang kan maken. 
Heer, zijn er maar weinigen die gered worden, kan heel dichtbij komen en de angst 
op roepen: maar word ik wel gered, word ik wel behouden? Ik lees ergens dat de tijd 
dat we ons zorgen maken over ons behoud voorbij lijkt te zijn. Nou, ik weet dat 
sommige mensen zich daar wel degelijk grote zorgen over maken, zeker als zij 
weten dat hun aardse dagen bijna voorbij zijn. Ooit zei iemand dat God je niet zo 
makkelijk binnenlaat. Ooit riep iemand: jij gaat verloren. En we hoeven er ook niet zo 
ver voor van huis, waar dat met stelligheid wordt gepredikt. Het raakt me diep dat 
mensen zo angstig kunnen zijn, het maakt me droevig en soms ook opstandig, 
omdat  het vaak juist de zachtmoedigen zijn die zo bang zijn en anderen er maar 
gewoon op los leven en hun gang gaan in het heersen en onderdrukken. 

Waar Jezus het over heeft is over mensen en machten die zich van Recht en 
Gerechtigheid niks aantrekken en die doof zijn voor profeten en in hun lijn 
doorgedacht ook doof zijn voor de Goede Boodschap van Jezus zelf. 

Voor wetsverkrachters is er geen plaats in het Koninkrijk van God. Je kunt ook 
zeggen: in het Beloofde Land van de Eeuwige is geen ruimte zijn voor onrecht. En 
onrecht, let wel, dan heb je het echt over grove misdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid. En dus niet over dingen en dingetjes die je misschien achteraf beter 
had kunnen doen. Daar is ruimhartige vergeving voor, daar is mildheid over. Laten 
we wel wezen: als de zogeheten verloren zoon met grote liefde wordt verwelkomd 
door de Vader die liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt hem met erbarmen,
dan hoef je echt niet bang te zijn, en sterker nog: dan mag je je meer dan welkom 
weten. 

Vanuit de windstreken: welkom in mijn Huis, welkom aan mijn Tafel. Maar wel in dat 
Huis en aan die Tafel waar het veilig is. Hier houden wij onrecht buiten de deur, dus 
kun je hier veilig zijn. Op adem komen, opleven, verzorgd worden, genieten ook. En 
daarmee is deze tekst helemaal in de lijn van Psalm 23, die ook Avondmaalspsalm 
werd: Gij wilt mij versterken met Brood en met Wijn. En: U nodigt mij aan tafel voor 
het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en 
genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot
in lengte van dagen. 

Amen


