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titel: Zingend uw prachtige lied, Úw lied!

Evangelielezing: Matteüs 21: 33-43

overdenking:

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

Wij horen en zien straks na de overdenking het mooie lied You are the Light van Tom 
Fettke.

Aan dit lied werken, werkten, verscheidene leden van het Protestants Kerkkoor mee. Zij 
vormden, zoals dat heet, een virtueel koor dat onder leiding van dirigent Erik Laarman dit 
lied instudeerde. De leden zaten thuis achter een laptop of Ipad… een oortje in… en 
zingen maar! En het knappe resultaat horen wij vandaag, wij horen en zien het.

Dit is de tekst – in vertaling. 

U bent het Licht
U bent de waarheid die ons geopenbaard is
U bent het Licht waarin wij leven
U bent de Hoop
U bent de vreugde,
U bent het lied dat wij zingen

Levende God,
liefhebbende God, 
wij loven uw Naam
U die hoog en heilig bent, 
kom tot ons neer
en wij heffen onze harten op in lofzang.
Prins van Vrede, 
Immanuel,
Jezus, 
Heer van Liefde

In onze harten Uw Licht
in onze gedachten uw Waarheid
in onze levens uw Liefde
levend uw Hoop
verspreidend uw vreugde,
zingend uw prachtige lied,
Úw lied!

Een mooi, warm lied, 



een rakend, troostrijk lied, 
een lied dat we goed kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden. 

Alles waarmee we elkaar kunnen bemoedigen, steunen en dragen is welkom. Wat is er 
toch veel leed in de wereld, in de wijde wereld, maar ook in onze eigen leefwereld, in onze
eigen kring, in ons eigen leven, in ons eigen hart. 

Een bemoedigend woord, een troostrijk lied, een warm gebed, alles is dan zo welkom. 

En soms is stilte welkom en op zijn plaats in het delen van verbijsterde stilte, als er iets tot 
je is gekomen waar geen woorden voor zijn. 

De Schriftlezing van vandaag is nou niet echt heel opbeurend en troostrijk, het is een 
verhaal vol agressie en geweld. Dat beroemde verhaal over de wijngaard, met de 
wijnbouwers die de knechten van de Landheer mishandelden en doodden en zelfs de 
zoon van de Landheer.

Op de lagere school leerden wij een liedje over dit verhaal: 

Als een wijngaard is de aarde 
met een toren en een muur, 
wij bepalen zelf de waarde 
en betalen nooit de huur. 
Maar wij vergeten telkens weer, 
de aarde is van de Heer, 
maar wij vergeten telkens weer 
de aarde is van de Heer.

Natuurlijk gaat het in de gelijkenis over God: de Landheer. En het gaat over profeten: 
knechten van God. En het gaat over Jezus: zoon van God.  

Jezus vertelt de gelijkenis ná zijn intocht in Jeruzalem, die in het begin van Matteüs 21 
staat vermeld en beschreven. Hij is in Jeruzalem, waar enkele dagen later dat enorme 
drama plaatsvindt van zijn lijden en sterven. Hij staat dus op het punt de wijngaard 
uitgeworpen te worden, om gedood te worden. Hij weet dat en deelt dat. 

Het goede dat God de wereld, zijn wijngaard gunt, zijn wijngaard, zijn wereld die Hij met 
zoveel zorg heeft geschapen en gebouwd, een aarde om te bewerken, om op te leven en 
echt samen te leven.

Een wereld die Fransiscus van Assisi  - het is vandaag zijn naamdag –  daarop ook 
dierendag –  zo prachtig bezingt in zijn Cantico de la Creatura –het lied van de schepping. 
Zo was die schepping, die creatuur bedoeld door de Schepper – in pracht en luister, met 
gratie en schoonheid en waarvoor de zanger de Schepper toezingt: 

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, Halleluja! 
Wij brengen U de lof en eer, Halleluja! 

Maar precies daar ging het mis en ook best wel faliekant mis met de Schepping. Het 
ontzag voor de Heer van de wijngaard, de Schepper van hemel en aarde sloeg om in een 
eigengereidheid van de wijnbouwers, de mens. Waar God telkens opnieuw in zijn Woord 
en in de verkondigers van dat goede Woord probeerde de mens tot het inzicht te brengen 



dat het anders zou moeten, werden de wijnbouwers steeds hardnekkiger, tot de dood van 
de zoon van de Landheer toe. 

En die Zoon, Jezus, legt uit: 

De steen die de bouwers afkeurden 
is de hoeksteen geworden. 
Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien. 

Psalm 118, die ook al geciteerd werd bij de intocht in het Hosanna voor de Zoon van 
David. 

Alles waarmee we elkaar kunnen bemoedigen, steunen en dragen is welkom, zei ik aan 
het begin van de overdenking. 

Maar wat voor steun en bemoediging geeft ons het verhaal van vandaag? 

Wel dit: In de komst van Jezus heeft de Schepper een kantelpunt willen geven aan de 
wereld. Een kantelpunt dat de krachten van agressie en geweld, van dood en vernietiging 
gebroken worden en dat zij het goede dat God ons geven wil niet om zeep kunnen helpen.

Zij doodden de Zoon. Maar zijn dood leidde tot Leven, tot waarlijk Leven. Tot Opstanding. 

Nee, na Jezus opstanding is de wereld er niet echt beter uit gaan zien, is oorlog haat en 
nijd gewoon doorgegaan en wat zouden er ook in de eeuwen na hem, tot op vandaag 
knechten van de Goede God gemarteld en vermoord worden. Zo is deze wereld, zo 
verbijsterend.

Maar het Woord van God laat zich niet ombrengen en zal telkens weer opnieuw tot bloei 
gebracht worden in arbeiders in zijn wijngaard die wèl leven uit liefde, betrokkenheid, die 
wel leven van Licht. 

Als wij zulke arbeiders willen zijn, met vallen en opstaan, maar tòch, als wij dat willen zijn 
en ook daadwerkelijk zijn, zal die wijngaard toch weer een beetje tot groei en bloei komen 
en vruchten dragen. 

En dat is de bemoediging voor vandaag: leg je niet neer bij ‘zo is deze wereld’, maar 
probeer je te richten op: ‘zo is God’:, 

Erbarmend 
genadig 
lankmoedig 
rijk aan liefde 
rijk aan trouw
bewarend liefde tot het duizendste geslacht.

Laten wij de lofzang voor deze God gaande houden.

Amen



tekst voorafgaand aan de zegen:

Moed – Toon Hermans

Franciscus van Assisi heeft ooit gezegd:
'Wij hebben een bepaalde mate van moed nodig
om gelukkig te zijn.'

Wie het leven van deze begenadigde mens kent
weet dat hij de moed had om afstand te doen
van alles wat hij bezat.

Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nòg meer moed om in jezelf God te vinden
zoals Franciscus dat deed. 


