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Viering rond Schrift en Tafel 

 

13 april 2014 

 

Voorgangers zijn Simone Snakenborg (schrift) + medevoorganger aan Tafel 

en cantorgroep 
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Openingslied: Wees hier aanwezig  I-12 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen en welkom op deze bijzondere zondag, 

Palmzondag, passiezondag, waar april doet wat hij wil 

en waar lef hoort bij leven. 

Kijk maar naar het motto op de voorkant van uw boekje. 

 

En voordat we beginnen: 

 

Laten wij ons keren in onszelf  

En in stilte ons openen voor het licht van de Enige, 

hier in ons midden. 

 

Zegening van de palmtakken 

 

Vandaag vieren wij het begin van de goede week. We kennen allen deze 7 dagen met witte donderdag, goede 

vrijdag en dan Pasen. Vandaag beginnen we met Palmpasen. We lezen in de Schrift de intocht van Jezus in 

Jeruzalem. Hij wordt ingehaald als een koning, de verwachte bevrijder. Mensen zwaaien hem toe met 

palmtakken. 

Wij willen Hem ook toejuichen, maar dan op onze manier, met buxus, die wij palmtakjes noemen. Ook 

winterharde groenblijvende takken. Zij zijn eigenlijk symbool voor ons leven. Wij beginnen fris aan ons leven en 

hopen dit te kunnen blijven. Maar we weten ook dat dit voorbij gaat. Ook mogen we erop vertrouwen, dat de 

dood niet het einde is. Zo ook deze palmtakjes. Zij zullen volgend jaar verbrand worden tot as.  

Maar nu mogen wij leven en juichen voor Jezus Christus; dat Hij ons altijd toekomst geeft en het Licht van 

Pasen. 

Op het altaar staan de basiselementen van leven: wat aarde, wat water, het licht en de lucht erom heen. Hierin 

konden de palmtakjes groeien. Hierin kunnen wij ook leven. 

Laten wij nu een gebed uitspreken. 

 

Eeuwige en Enige, 

die ons de Mensenzoon Jezus van Nazareth schenkt 

zegen deze palmtakjes, 

zegen ons leven. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Ondertussen gezongen: Taize -Christe Salvator (zie bijlage en 

https://www.youtube.com/watch?v=e1J8hV0ozNw&feature=kp) 

 

Lezing: Mattheus 21:1-11 

 

Lied: Psalm 118, Mijn God zijt Gij  I-24 

 

Lezing: Zacharia 9:9-10 

 

Muziek 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e1J8hV0ozNw&feature=kp
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Ter overweging 

 

Heeft u dat ook? Altijd als ik naar het intochtverhaal luister en mij een voorstelling probeer te maken van hoe 

dat geweest moet zijn, alsof ik in de menigte sta. Dan kijk ik naar dat ezeltje, altijd. Dat jonge onbereden dier, 

bedolven onder mantels met een veel te zware last op zijn rug: de Koning van de wereld. Atlas in het klein. 

Kranig voortstappend over een pad van mantels tussen jonge afgebroken boomtakken door. Met het zachte 

witte neusje naar voren en de ogen als spleetjes naar de grond. Zachtmoedig, zacht en moedig. Om hem heen 

de roepende menigte: “Hosanna!”, “Help!, kom ons bevrijden!”, “Gezegend Hij!”. Er is een weg vrijgemaakt en 
jonge mannen leiden de ezel voort, steeds verder de stad in. Op weg naar de Heilige Tempel van Jeruzalem, die 

fel schittert in de lentezon.  

 

En in de lezing van vandaag brengt het ezelveulen het nog het beste ervan af. Mattheus laat zijn moeder 

meelopen en samen dragen ze, eenparig, tweegezind, als Israël en de volken, de last van een koning die ons 

bevrijden zal. Maar liever nog zie ik Jezus op de rug van zijn moeder zitten. En hij dartelt dan vrolijk achter het 

gezelschap aan. Maar nee, zo gaat het niet. Ik vind het zo sneu en tegelijkertijd is het een prachtig beeld. Een 

klein, kwetsbaar dier dat boven zichzelf uitstijgt en al zijn krachten verzamelt om een volwassen man te dragen, 

de hele weg lang. Zachtmoedig en sterk. Met het intochtverhaal worden we voorbereid op de tocht die over 

een aantal dagen wordt afgelegd. Ook door een Zachtmoedige, dan zonder ezel, onder een ondraagbaar zware 

last. Een tocht in dezelfde stad, onder de blikken van grotendeels dezelfde toeschouwers en toen werd er wel 

wat anders geroepen dan “Hosanna!”, laat staan gezongen. 
 

Wat zou zo’n ezeltje vinden van al dat tumult? Het is vlak voor het joodse lente- en vrijheidsfeest Pesach en de 

stad Jeruzalem stroomt vol met pelgrims. Ze komen binnenrijden op ezels of gaan te voet. Allen op weg naar de 

Heilige Tempel. De pelgrims worden toegezongen met Paaspsalmen: bijvoorbeeld psalm 118, waarvan wij 

zojuist ook een versie zongen. “Hoera, Help, bevrijd ons”. Het “Hosanna” dat we zingen op palmzondag als 
juich- en jubelroep is van oorsprong een dringende smeekbede om bevrijd te worden uit Egypte. Dat is wat het 

joodse Pesach-feest herdenkt: bevrijding en uittocht. 

 

De stad gonst en beeft van zoveel drukte. De handel floreert, iedereen leeft op.  

En dan, dan komt de Nazarener. Hij wordt binnengehaald als een koning. Alle evangelisten verwijzen hier 

duidelijk naar de voorspelling van profeet Zacharia uit het Eerste Testament. We hebben deze zojuist gelezen. 

Er is een koning in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. 

Nederig komt hij aanrijden op een ezel, een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

 

Een koning op een ezel? Had dat geen koets met een zes-span moeten zijn? Nee, een koning reed niet op 

paarden. Paarden zijn gevechtsvoertuigen voor de open vlakte. Een koning hoorde in die tijd niet te veel 

paarden te hebben – dat hij ze nodig zou hebben om zich te verdedigen zou wellicht al een teken van zwakte 

zijn. Dus een koning rijdt op een ezel, waardig en voornaam. Net als koning David. Niet om te veroveren, maar 

om vrede te stichten.  

 

En wie denkt dat een ezel dom is, heeft het mis. Wij hebben het over ezelsoren, klunzen en oenen. Wij 

gebruiken ezelsbruggetjes om onze logge intelligentie een beetje op weg te helpen. Een ezel is echter van 

nature zeer intelligent. Het is bovendien tredzekere bergbeklimmer die als zijn voorste poot een steen aanraakt 

met de andere drie poten deze feilloos kan ontwijken. Een ezel is sociaal, zachtaardig en trouw. En ook 

standvastig soms, niet van zijn plek te krijgen als er gevaar dreigt. Een ezel vlucht niet. Allemaal eigenschappen 

die zijn berijder, de Messias die komt, goed kan gebruiken om te doen waarvoor hij in de wereld is gekomen: 

vrede stichten van zee tot zee, tot aan de einden der aarde. Niet vluchten, maar heel zijn weggegaan. 

Uiteindelijk op weg naar Pasen, de dood voorbij. Want leven is het meervoud van lef, LOESJE weet het ook.  
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Misschien kunnen wij, Ekklesia, ons laten voortleiden over het pad van de ezel. Net zo zacht en moedig, sterk 

en standvastig als de ezel zelf. Met een onwrikbaar vertrouwen in de kracht van onze gemeenschap. Klaar om 

heel de weg te gaan. 

 

Misschien kunnen wij dit vandaag meenemen van het intochtverhaal en van het ritueel van Palmpasen. 

De palmtak die we vasthouden of die bij ons ligt, verwijst naar de jonge twijg die op de grond werd gelegd als 

een richtingaanwijzer op het onbekende pad dat Jezus moest gaan– kijk maar of u het jonge groen kunt zien in 

uw tak. Verjongd en sterk is ie, nieuw leven groeit bovenop het oude. 

Deze palmtak kunnen wij, schouder aan schouder, in gedachten voor ons uitleggen, als richtingaanwijzers op 

de weg die wij samen mogen gaan, waar die ook heen leidt. Hoe ver ook te gaan. 

 

Zacht, moedig, sterk en trouw. Laten wij dat zijn.  

Ekklesia Tilburg, het volk van een koning waardig.  

Zo moge het zijn. 

 

Lied: Hoe ver te gaan  II-15 

 

Tafellied: Beeld en gelijkenis  II 10 

 

Gezongen voorbede: Wek mijn zachtheid weer  II-40 

 

Lezing: Mattheus 26,1-13 

 

Slotlied: Wat k gewild heb (Uit Eerste en Laatste, Verzameld Liedboek, p. 846) 


