Op weg naar Jeruzalem

leven en ontdekken elkaars waarde in Gods naam. Loof Hem want zijn trouw
is tot in eeuwigheid.
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Om nog eens over door te praten:
Herkent u / herken jij de angst om op de rommelmarkt van het leven terecht
te komen?

4. Door mensen afgewezen – de intocht (Psalm 118)
“Vondst op rommelmarkt blijkt fortuin waard”. Het is de droom van elke
bezoeker van een rommelmarkt. Om iets te kopen voor weinig geld, dat later
heel veel waard blijkt te zijn. In Dordrecht staat een middeleeuws
altaarpaneel tentoon, dat door iemand op een rommelmarkt in Parijs gekocht
is. Wat door mensen weggeven of opgeruimd wordt, eindigt op een
rommelmarkt of vuilnisbelt. Ooit nieuwe dingen raakten uit de mode,
werden technisch achterhaald, of werken niet meer goed. Zo kan dat met
dingen gaan, maar ook met mensen. Als je niet jong en heel bent, je opleiding
niet meer uptodate is, sta je zo aan de kant. En als je wel mee kunt, sta je
constant onder druk. Want er zijn zoveel anderen die het beter en sneller
kunnen, denk je al gauw.
In psalm 118 komen we deze stem ook tegen. De stem van een mens in nood,
van een ingesloten volk, een angstige koning. Geslagen en weerloos. Het staat
bijna bij de vuilnis van de wereldgeschiedenis. Het is een stem van alle tijden:
van uittocht en ballingschap, van Jezus en de kerk en van ons. De angst om op
de rommelmarkt van het leven te verdwijnen.
Maar dan is het goed om naar de andere stemmen in de psalm te luisteren.
“Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil ingaan om de Heer te
loven”. En de oproep waar de psalm mee begint en eindigt: “Loof de Heer,
eeuwig duurt zijn trouw”.
De vier evangeliën citeren alle vier deze psalm bij de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Jezus wordt gezien als degene, die komt in de Naam van de Heer.
De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden.
Maar toch is de weg van Jezus na zijn intocht de weg van de kwetsbare,
afgewezen mens. Het is niet de kracht van de held, maar het omzien van God
naar deze afgewezen mens, dat alle reden geeft om God te loven. Zo ziet Hij
ook naar ons om. Niet omdat we helden zijn, maar gekneusde mensen. Hij is
onze kracht. Zo mogen we naar elkaar omzien. Niet onder de indruk van
elkaars kracht. Maar met zorg voor elkaar in alle kwetsbaarheid en
afhankelijkheid en geloof. We vinden elkaar op de rommelmarkt van het

Gebed –
Heer, hoor mijn gebed in nood.
Laten mijn ogen niet gericht zijn op kracht en mensen, maar
op wat U doet.
U neemt wat mensen afkeuren en bouwt daarop.
Dank U voor de weg van Jezus
Loof zij, U de Heer, want U bent goed, eeuwig duurt Uw
trouw.
Delen & dienen –
Een rommelmarkt is een mooie manier om dingen opnieuw te
waarderen en te gebruiken. Hoe kunt u / kan jij dingen of
mensen, die afgewezen worden toch waarderen?
Liturgie – Psalm 118 – berijmd
De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
Lees of zing deze psalm deze stille week eens door. Waar
wordt de psalm waar? Waar niet? Waar anders waar?
Thuis –
Waarom durven we zo slecht kwetsbaar te zijn tegenover
elkaar?
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net

