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Titel: De regie kwijt, maar niet verloren 5 

 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Nog maar een paar weken geleden had ik toch aardig de regie over mijn eigen leven, 
tenminste dat dacht ik. In mijn agenda vond ik allerlei afspraken die ik zelf had 
gemaakt in goed overleg, en deze afspraken gaven een mooie structuur waar ik me 10 
heel goed bij voelde. Kortom, ik had mijn leven aardig in de hand in een samenleving 
die tot op zekere hoogte ook maakbaar was. Met elkaar kunnen we heel wat, hebben 
wij de regie, heb ik de regie.  
En dat is sterk veranderd. Allerlei contacten zijn niet meer mogelijk, tenminste niet op 
de manier zoals ik het gewend was, van tijd tot tijd moet ik nieuwe wegen zoeken, 15 
maar het ergste is dat ik niet meer de regie heb. Ik moet mij, meer dan anders, sterk 
laten leiden door de omstandigheden die er zijn. En ik ben daarin natuurlijk niet de 
enige, nee, velen met mij, misschien wel alle mensen op dit moment, in deze tijd. We 
moeten met elkaar een tijd door, die vragen op roept en vraagt om beslissingen en 
maatregelen, maar de regie hebben we niet meer. En je kunt je afvragen of we de 20 
regie wel hebben gehad, of ik de regie wel heb gehad. Ik heb, zoals velen, natuurlijk 
heel veel plannen gemaakt en dat is ook goed. Te weinig, denk ik nu, heb ik me 
gerealiseerd dat mijn plannen wel eens niet door zouden kunnen gaan.  
Oké, de regie dus niet zo in mijn handen als ik gedacht heb en zou willen. Ik heb het 
gevoel dat dat ook terug komt in de lezingen die in deze onlinedienst gelezen zijn. Ik 25 
heb het gevoel dat ook Jesus langzamerhand de regie over zijn leven kwijt raakt. Om 
te beginnen stuurt hij leerlingen op pad om een ezelin te organiseren. En dan is de 
regie nog in zijn hand. Maar later staat er dat de leerlingen Jesus op deze ezelin 
zetten, tenminste zo lees ik het in de Griekse tekst. Zij zetten Jesus op de ezel. 
Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg en hakken takken van 30 
bomen. Heeft Jesus het nog in de hand? Wil hij dit zo in alle details? Je kunt het je 
afvragen. In ieder geval gebeurt er heel wat, want de intocht op een ezel werkt als 
een soort lachspiegel voor wereldleiders die zich al te graag met bravour en 
bombarie laten zien. Wereldleiders zouden op zijn minst op een paard de stad zijn 
binnengegaan, en het liefst met een strijdwagen. Jesus is anders, maar gaat het echt 35 
zoals hij het heeft gewild?  
En verderop is er de zalving, de zalving door een vrouw, de zalving met zeer 
kostbare olie. Zij zalft Jesus, nergens staat dat hij daarom gevraagd heeft of dat zij 
hem gevraagd heeft of hij het goed vond of zo. Het wordt aan hem gedaan, zoals er 
meer aan hem zal worden gedaan. Zijn begrafenis wordt al genoemd. De zalving is 40 
niet die van een mens die wordt gezalfd tot koning of tot priester, deze zalving is als 
de balseming voor het graf. Jesus verandert het ritueel dus, in die zin heeft hij nog 
wel enige regie, maar het is de vraag hoe lang dat nog zo zal zijn. Er hangt iets 
dreigends in de lucht, er zijn mensen die een manier zoeken om hem te doden, 
religieuze leiders notabene. 45 
Er staat Jesus iets te wachten, een lijden en een sterven. Niet als laatste, nee, 
vooruitkijkend is er meer, maar lijden en sterven staat hem te wachten. En daarbij 
heeft hij de regie niet meer. Hij raakt de regie kwijt, deze zoon van God, deze zoon 



van mensen. Veel sterker nog dan dat wij regie kwijt raken. Veel sterker nog, hij 
wordt gebroken, gebroken door mensenhanden. 50 
De regie kwijt maar niet verloren. Wat de betekenis van het lijden en sterven van 
Jesus ook mag zijn, welke betekenis wij er ook aan geven, Jesus raakt niet verloren 
in de tijd, niet verloren aan de wereld, niet verloren in de eeuwigheid. Zijn leven is als 
het ware geleid. Niet dat alles wat aan hem gebeurt zo is gewild of gewenst, nee, 
maar wel geleid. Onze levens worden geleid, geleid door God. En dan geldt 55 
hetzelfde dat niet alles wat gebeurt zo is gewild door God, nee, het geleid-zijn is 
anders. Ik zie met regelmaat een buurman of een buurvrouw die de hond uitlaten. En 
deze honden zijn aangelijnd, dat moet ook in de bebouwde kom, en als het goed is 
laat de hond zich ook leiden. Als onze levens geleid zijn door God, dan is dat toch 
anders dan die honden die aangelijnd zijn. Wij zijn veel vrijer, de afstand kan ook 60 
veranderen, sterker nog, het kan zijn dat er helemaal geen lijn is, maar een 
verbinding op afstand. Het kan zijn dat een mens zich verlaten voelt door God en 
misschien ook verlaten door mensen. Jesus van Nazareth heeft dat ook gekend.  
Het kan zijn dat er helemaal geen lijn is, of niet meer is. En dan toch geleid. Niet 
verloren. Hoe dat kan, ik weet het niet, God gaat boven mijn kennis uit. Maar ik 65 
geloof het wel, als een kracht in het bestaan die aanwezig is, ook als ik die kracht 
niet voel en als ik de regie kwijt ben. Een kracht die er toe bijdraagt dat een mens, 
elk mens, niet verloren gaat. En niemand of hij valt in uw handen, zoals in een 
tafelgebed klinkt. Niemand valt of hij valt in uw handen.  
Wij worden geleid, zoals Jesus werd geleid en Jesus ging door donkere diepten. Wij 70 
maken in deze tijd veel mee en ik denk dat we er betekenis aan zullen geven. Niet 
dat het zo gewild is, nee, ook deze ziekte niet die als een pandemie om zich heen 
grijpt. De betekenis van deze ziekte zou wel eens een spiegel kunnen zijn en dan 
niet een lachspiegel, maar meer een spiegel van hoe wij leven en misschien kan of 
moet er iets veranderen. Misschien moeten we anders met geld om gaan. In het 75 
verhaal van de zalving gaat het op een moment ook over geld en anders omgaan 
met geld. Misschien moeten we anders omgaan met werk of het verbouwen van 
voedsel. Ik weet het allemaal niet, maar ik hoop wel dat we betekenis kunnen geven 
aan deze ziekte. Ik hoop namelijk dat het geen verloren tijd zal zijn of een verloren 
ervaring. En ik geloof ook dat het geen verloren tijd zal zijn of een verloren ervaring. 80 
Mensen houden afstand tot elkaar, maar zijn op een andere manier meer met elkaar 
verbonden zoals één van onze ministers zei. En dat kan al een leermoment zijn, 
waarbij ik wel hoop dat veel mensen het dan ook zo ervaren. En zo kan er veel meer.  
De regie kwijt, maar niet verloren. Nee, geborgen in de handen van de Ene. Amen.  


