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De tranen van Jezus, zijn intens verdrietige, bittere tranen vloeien als Hij Jeruzalem 
binnen is gegaan. Lucas heeft ons net verteld over de intocht in Jeruzalem. Jezus' 
leerlingen hebben vol vreugde en met luide stem geroepen: 'Gezegend Hij die komt 
als koning, in de Naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' 
Woorden die Lucas eerder heeft gebruikt, toen de engelen boven het veld van 
Efratha aan de herders bekend maakten dat Jezus was geboren. Toen was Hij de 
wereld ingekomen en nu is Hij Jeruzalem ingekomen, het hart van het gelovig 
bestaan. Maar Farizeeën hebben tegen Jezus gezegd: 'Meester, berisp uw 
leerlingen!' Laat ze hun mond houden met hun Godslasterlijk geschreeuw. Maar 
Jezus antwoordde: 'Ik zeg jullie, als zíj zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen!' 

En dan, als Hij de stad ziet, begint Hij te huilen, die intens verdrietige en bittere 
tranen komen. Wat maakt Hem zo bedroefd? Het is de teleurstelling dat alles wat Hij 
heeft gedeeld in Woord en Daad niet is herkend. De tijd van Gods ontferming is niet 
herkend. De Farizeeën hebben het niet herkend, de Schriftgeleerden niet, de 



religieuze leiders niet. Ze hebben niet naar Jezus' woorden willen horen en ze 
hebben zijn liefdevolle daden niet willen zien. Of: ze hebben het wel gehoord en 
gezien, maar ze hebben zich er tegen verzet. Met hand en tand, zozeer dat ze Jezus
uit de weg willen ruimen. Jezus' teleurstelling om hun harde harten was er al een 
hele tijd. En nu voegt Hij daar zijn teleurstelling om Jeruzalem aan toe. Het hart van 
het gelovig bestaan is niet zacht geworden, is niet open gegaan, maar heeft zich 
verhard en sloot zich af voor het Evangelie van Gods ontferming voor stad en wereld.
Jezus voorziet dat de stad belegerd zal worden en kapot gemaakt zal worden en dat 
van de tempel geen steen op de andere zal blijven staan. Lucas die deze woorden 
schreef, heeft die werkelijkheid meegemaakt: de val van Jeruzalem, het einde van de
tempel, de hartstilstand van wat ooit het bruisend midden was van gerechtigheid en 
vrede. 

Jeruzalem, Jerusjalaïm, Stad van vrede, Stad van David en Salomo... 'Jeruzalem, jij 
stad door God gebouwd', zo zongen wij. Veel meer dan een stad van stenen en 
gebouwen, maar een levend lichaam dat vol liefde en passie wordt toegezongen, als 
was het een geliefde. En zo werd de Stad ook gezien: als een bruid van de Heer, als 
een beminde. Zo werd ook de meest intieme kern van de Stad toegezongen, als een 
geliefde: de Stenen Tafelen met de Tien Woorden die in het Heilige der Heiligen 
bewaard werden als de meest ultieme liefdesverklaring van God aan de mensheid. 
Die meest intieme kern lijkt verloren te gaan. 

En liedje van Marco Borsato dat ik gisteren op de radio hoorde, zingt het zo:

Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand,
maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan.
Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan,
'k heb je hart zo lang niet open meer zien staan.

Daar gaat het over een geliefde die hij niet meer kan bereiken, en het hadden zo de 
woorden van Jezus kunnen zijn als hij het over Jeruzalem heeft en 'om Sions onwil 
schreit'.  

Is dan werkelijk alles voor niets geweest? Zijn alle pogingen om de harde harten van 
mensen te raken met de liefdevolle zachtheid van Gods ontferming, mislukt? Is alles 
verloren, is alles voorbij? 

Jezus staat vlak voor zijn aardse levenseinde. Hij zal worden verraden, uitgeleverd, 
terechtgesteld. Over enkele dagen zal Hij, die alles heeft gegeven, zijn leven laten. 
Over enkele dagen zal het zo duister zijn dat Hij zelfs uit zal roepen: 'Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij mij verlaten?'

Herken je dat, die bittere teleurstelling, als alles wat je hebt gegeven voor niets lijkt te
zijn? Je hebt je zo ingespannen voor die ander, je stond altijd voor haar klaar, je 
wilde er altijd voor hem zijn, maar het drong niet door, het landde niet. Je hebt je 
uiterste best gedaan en je beste kracht gegeven en wat is er van terecht gekomen? 
Je gaf jezelf, vaak ten koste van jezelf, en er veranderde niets. Hoe groot kan dan de
teleurstelling zijn, de verbittering en hoe dichtbij staat Jezus dan met zijn weeklacht 
over het hart dat van steen leek. 



Hart van steen, zo lijkt Jeruzalem geworden te zijn, een rovershol, waar 
woekerhandel de overhand gekregen heeft boven een levenswandel in het spoor van
Gods Thora. Waar cijfers belangrijker waren geworden dan namen. Waar kwetsbaren
niet in het oog waren en waar de armsten werden vergeten. Waar het niet veel 
anders was dan in onze eigen wereld, in onze eigen samenleving. 

Jezus doet nog één poging om de ogen te openen en de harten te verzachten en Hij 
doet dat in een soort heilige woede als Hij de handelaren op het tempelplein 
wegjaagt en zegt dat het huis van de Vader een huis van gebed hoort te zijn. Hij doet
nog één poging om ogen en harten te openen als Hij toch doorgaat met verkondigen 
en met zijn onderricht in de tempel. Door alle teleurstelling heen, blijft Hij zijn roeping 
volgen en zijn passie delen: deze wereld, deze aangetaste wereld, dit hart van steen,
het kan toch niet waar zijn, het mag niet waar zijn, het moet anders! Gods ontferming
en liefde zal moeten overwinnen. Hij die alles, ja werkelijk alles heeft gegeven om die
Boodschap met de wereld te delen en het hart van de hemel het hart van de aarde te
laten raken.

Zijn stem, zijn getuigenis, zijn Evangelie is niet tot zwijgen gebracht. Over de 
puinhopen van de verloren stad heen blijft de bazuin van Gods toekomst schallen. 
En Jezus' woorden zijn bewaard. Ze zijn opgetekend door Evangelisten, verkondigd 
door Apostelen, ze hebben de eeuwen doorstaan, tegen alle verdrukking in en 
hebben ook ons, hier en nu bereikt. Zijn Woorden, Gods Waarden: ontferming, 
genade en liefde, ze hebben ons weten te bereiken. En de meest intense symbolen 
van die liefde en ontferming hebben ons weten te bereiken. Brood en Wijn, Lichaam 
en Bloed van Hem die alles heeft gegeven voor ons en die alles over heeft voor ons 
om onze harten te openen voor Gods liefde voor ons allemaal. 

Amen  


