
 

OVERWEGING Palmzondag 10 april 2022, Sonja van den Brand 

We begonnen deze viering zo feestelijk en dan de Psalm die we net zongen. 

Neem de tekst er nog maar eens bij en lees hem even voor jezelf ... 

Liefde wanhoop droeve woede getemd, niet uitgewoed.                    

Opgehouden bloeden, zwart geronnen vloed.                                              

Waarom heb je mij verlaten.                                                                                           

Ik kan niet leven, niet ademhalen, bloeden buiten jouw zielsgebied.                     

Doodsangst overzwijgt de vormen van taal die ons verbond...                                

niet meer mensen, wormen zijn we in blinde grond.                                                 

Omgestoten bekers water voor elkaars dorst bestemd zijn wij.                                

Wie heeft wie verlaten? Wie nooit gekend?                                                                

Naam die mij heeft overschaduwd, licht, zwaluw op de wind, aangezicht mij 

toegekeerd, mij ontvaderd kind,                                                                                    

noem mij, ken mij weer, heradem mijn leven                                                              

dat ik niet opgeschreven zijn moet in dit voldongen lied.  

Ik ben benieuwd welke woorden u geraakt hebben, waar u met uw aandacht 

bent blijven haken. Als ik voor mezelf spreek: kan ik me voorstellen dat hier 

gedachten en gevoelens beschreven staan van Jezus gedurende De Goede 

Week, ten gevolge van het verraad, de martelingen en het lijden waarvan Hij 

wist dat Hij het moest ondergaan. 

Maar kunnen we in de woorden van Jesaja soms iets lezen van hoe Jezus al 

deze gebeurtenissen heeft ondergaan en hoe Hij ons daarin tot voorbeeld 

heeft willen zijn?                                                                                                          

“De Heer God heeft mij als leerling leren spreken, om uitgeputte mensen bij te 

staan.” staat er.                                                                                                 Woorden 

gesproken als voedsel voor de ziel maar ook: Hoe kunnen we letterlijk 

uitgeputte mensen bijstaan? Naar ze luisteren, ze helpen met waar ze 

behoefte aan hebben.                                                                                                      

En dan: "Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij 

mijn oor om als een leerling te horen."                                                             

Kunnen en durven we zelf de stilte op te zoeken om te luisteren naar Gods 

woord, ook of juist wanneer dat ons niet welgevallig is?                                     

"De Heer God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet 

teruggedeinsd.”                                                                                                         



Jezus heeft direct van God gehoord wat het plan was dat de Ene met Hem voor 

had. In onze ogen een gruwelijk plan met de kruisdood tot gevolg. Jezus 

aanvaardde zijn lot. Niet zonder slag of stoot zou ik willen zeggen maar Hij 

deed het wel zonder slag of stoot en Hij maande zijn leerlingen om geen verzet 

te plegen toen Hij gearresteerd werd. Toch kende ook Jezus gevoelens van 

wanhoop, verdriet, vertwijfeling en angst. Maar hij ontliep zijn lot niet. 

Misschien kunnen we ons meer herkennen in Petrus die bang was nog langer 

leerling van Jezus te zijn. Juist Petrus is ons voorbeeld in alles: in belijden maar 

ook in bang zijn en zelfs terugdeinzen als het erop aankomt. Toch is Petrus ook 

de leerling die uiteindelijk trouw blijft aan Jezus.                                              "Mijn 

rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn wangen aan hen 

die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan 

beschimping en bespuwing.”                                                                                           

Jezus heeft zijn lot ondergaan zonder terug te vechten. Dat lijkt een niet na te 

streven doel voor ons gewone mensen. Ik probeer het – in figuurlijke zin – wel 

te doen met Jezus als mijn voorbeeld, maar een paar dagen geleden lukte het 

toch iemand om mij kwaad te krijgen omdat ik in beslag werd genomen door 

mijn eigen problemen en niet open stond voor de klacht van de ander. Ik 

voelde mij niet gehoord maar ik hoorde ook de ander niet.”                                

En zo kan ik ook begrip opbrengen voor het volk van Oekraïne dat terugvecht 

tegen de acties van het Russische leger en dat zich niet neerlegt bij de eisen 

van Poetin. Jesaja geeft ons ook kracht als hij zegt:                                              

"De Heer God staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik 

mijn gezicht hard als steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden.”   

Jezus geeft zich uiteindelijk vol vertrouwen over aan de wil van God. Hij heeft 

alle zonden van de wereld op zich genomen. Hij is de redder van de wereld 

geworden door zijn gehoorzaamheid aan de Ene.                                                       

Wij hoeven niet zelf Jezus te zijn maar we kunnen er wel naar streven om het 

beste van onszelf in te zetten voor de mensen om ons heen vanuit de liefde en 

het vertrouwen van en in God.  

Ik las kort geleden een interview met Joris Linssen. Hij heeft een boek 

geschreven over zijn stiefvader. Deze Louis heeft niet bepaald een gemakkelijk 

leven gehad en ik weet niet of deze man in God en Jezus geloofde maar Joris 

zegt in het interview: "Het geeft vertrouwen in de mens dat je zoals Louis alles 

kunt verliezen, aan de drank kunt raken, je verslaving kunt overwinnen en met 

veel liefde je ellende kunt gebruiken om anderen te helpen.”                                 

“Als trouwe bezoeker en vrijwilliger bij de Anonieme Alcoholisten heeft hij veel 



mensen gered. Hij leerde alcoholisten vooral om zichzelf te vergeven. Want 

daar gaat het vaak fout, jezelf steeds straffen voor je misstappen. Hij 

oordeelde nooit.” Hij was niet Jezus maar hij zette wel het beste van zichzelf in 

voor de mensen om hem heen vanuit liefde.                                                           

En wat deze Louis ook zei: ”Het verleden ligt achter je. Laat het los.”               En 

daar zingen we over... 

Lied: Blijf niet staren naar wat vroeger was... 

 

 


