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Tijd voor elkaar – 6e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  13 april 2014 – Diana Vernooij 

 
“... Doe je ogen open en zie wat er gaande is onder de uiterlijke schijn,  

onder het masker van de dader, onder het juk van het slachtoffer.  

Zie het geschonden aangezicht, zie de onschuld van ieder mens,  

het kind dat zich verbergt voor de pijn.  

Zie de onschuld, de goedheid van onze oorspronkelijke natuur  ...” 

 
Eerste lezing: Het wonder van vergeving van Willem Glaudemans 

Tweede lezing:  Matteüs 21,1-11 

Derde lezing: Matteüs 26,1-27,66 

 

 

Inleiding door Diana 

Goedemorgen lieve mensen, hartelijk welkom. 

Palmpasen is het vandaag – het feest van de 

intocht van Jezus in Jerusalem, de stad die hij een 

tijd uit de weg was gegaan. Hij wordt onthaald als 

een koning. Met palmtakken van overwinning 

wordt gezwaaid: overwinning, dat verwachten de 

mensen van hem. Met een jubelend Hosanna 

wordt de Passieweek ingeluid, waar Hosanna 

omslaat in verraad en verwerping.  

Je zou er cynisch van kunnen worden. Dat doen we 

niet, we worden niet cynisch. We weten immers dat 

het leven niet eenvoudig te doorgronden is en dat 

ook wij soms een foute weg in zijn geslagen. We 

weten dat mensen hun grootse, maar ook hun 

kleine kanten hebben, maar dat in ons allen een 

kind vol onschuld huist.  

 

De voorkant van dit boekje laat ons een 

geschonden gelaat zien. Het verhaal van vandaag, 

het verhaal van deze week toont ons het 

geschonden gelaat van de mensen, van Jezus maar 

ook van zijn aanhangers en belagers; ja, het is ons 

eigen geschonden gezicht. Ons onterechte 

juichen, ons onterechte veroordelen. De lege 

ogen, die niet echt gezien hebben, die alleen zagen wat ze wilden zien of juist alleen zagen waar ze 

bang voor waren.  

 

In deze week zien we alles samengevat in het verhaal van de glorieuze intocht en het vreselijke lijden 

van Jezus. We hebben er een aloud symbool voor: het palmtakje achter het kruisbeeld. Aan het eind 

van de viering (en niet zoals in het boekje staat na breken en delen) zullen de kinderen de takjes 

uitdelen ter herinnering aan de palmtakken waarmee Jezus werd toegejuicht en ook ter herinnering 

aan het oordeel en het verraad dat tot de dood leidde maar vooral ter herinnering aan onze God die ons 

nooit laat vallen – of wij nu worden toegejuicht of verguisd.  
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Inleiding door Ingeborg 

“Vroeger toen ik nog een klein meisje was knielde ik s’ avonds voor het slapen gaan voor mijn bedje en 

deed mijn gebedje voor vergeving. Ik dacht oprecht dat ik pas  ‘goed’ was na dit avondritueel.  

 

Later toen ik groter werd was ik alleen maar boos  om het verlies van mijn vader, en verder op de hele 

wereld. Ik deed mijn avondgebedje niet meer.  

Pas veel later leerde ik en begreep ik dat vergeven eigenlijk het erkennen is van de dingen zoals ze zijn. 

Dat het pijn kan doen, maar dat het niet helpt om wrokkig te blijven.  

 

Als iemand mij iets aan doet en ik durf te kijken naar wat de ander eigenlijk nodig heeft ligt er meestal 

een gevoel van onmacht aan ten grondslag en een vraag om erkenning en liefde. Uit wanhoop en 

onmacht deed de ander iets wat niet wezenlijk zo bedoeld was. Als ik vergeef kan ik de kern, de essentie 

weer zien en over de buitenkant heenkijken, vaak kan ik dan ook waarnemen waar die ander bang voor 

was. Zo leerde ik ook dat ik niet vergeef voor de ander maar voor mezelf. De last van wrok en boosheid is 

zwaar. Ik draag die last. Als ik kan vergeven wordt de last lichter en maak ik mezelf vrij van opgekropte 

woede en frustratie. Als de boosheid of wrok nog te groot is wil ik misschien nog niet vergeven, ik kan 

mezelf vergeven dat ik nog niet zover ben.  

 

Ik moet niet vergeven, ik mag vergeven.” 

 

Diana: Ingeborg en ik wensen ons allen een goede viering en een goede start van de Passieweek toe. 

 

Eerste lezing  

Het wonder van vergeving  

Elk oordeel bevat een beschuldiging, hoe subtiel of weinig subtiel ook. Elk verwijt zegt: de ander heeft 

het gedaan, mij treft geen blaam. Dan is er afscheiding. Er is nu een scheiding tussen schuldige dader 

en onschuldig slachtoffer. Dat is de manier waarop het ego de wereld indeelt. Vergeving ziet dat de 

ander, ondanks zijn of haar daad, nog steeds onschuld is. Onschuld is een zijnstoestand, een 

wezenskwaliteit en die raak je niet kwijt door een nalatigheid of daad.  

 

Onschuld zien is niet: hij heeft niets gedaan, ik vergoelijk het alsof er niets is gebeurd. Ik praat het 

gauw goed, zand erover. Snel vergeten. Act, het was niet zo er.  

Onschuld is eerder: ik zie weer zijn oorspronkelijke staat van zijn, hij is immers net als ik in onschuld 

geschapen. 
 

 

Overweging – Passietijd 

“Daarop ging één van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg 

ik van u als ik hem aan u uitlever?’”  
 

Wanneer doet een mens zoiets, wanneer zet je je liefde en loyaliteit aan de kant, het is genoeg, het is 

over – wanneer loop je over naar de andere partij? Dat moet een pijnlijke ervaring zijn geweest, een 

enorme desillusie, je moet je verraden voelen voordat je zelf iemand kunt verraden.  

Voor Judas is het de olie die over Jezus’ hoofd wordt gestort die hem ertoe brengt naar de hogepriesters 

te gaan. Het is zeer kostbare olie die over Jezus hoofd wordt gegoten, en Jezus greep niet in. De verkoop 

ervan had zoveel armen kunnen helpen. Jezus greep niet in, integendeel, hij waardeert het juist wat 

deze vrouw deed, ze wordt ten voorbeeld gesteld, zelfs bóven de leerlingen gesteld: “waar ook ter 

wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter gedachtenis aan haar verteld worden wat zij 

heeft gedaan”.  
 

Verspilling 
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Judas begreep dat niet, absoluut niet, hij zag er niets goeds in. Hij zag verspilling en hij zag zijn geliefde 

leraar, de hoopvolle die recht aan de armen zou doen, die zag hij zich laten verheerlijken, Judas denkt 

Jezus te doorzien – het gaat Jezus helemaal niet om de armen, het gaat hem alleen maar om zichzelf 

en zijn eigen roem.  

… denkt Judas, … heeft Judas geoordeeld. En vervolgens levert hij hem uit bitterheid over.  

 

Wat doet het vellen van een oordeel met een mens? Wat brengt het jou als je iemand veroordeelt, als je 

iemand afschrijft? Helpt het je om de teleurstelling te verwerken als je hem aan de schandpaal nagelt, 

als je hem verraadt, als je hem in publiek afvalt? 
 

Vandaag hebben we gelezen over twee momenten van oordeel over Jezus: de talloze mensen die voor 

hem uitliepen en achter hem aankwamen, luidkeels “Hosanna” roepend. Het is het volk in Jerusalem, 

dat hem inhaalt: de redder, hij gaat het doen, hij komt ons eindelijk redden, hij zal de nieuwe Koning 

zijn. En nog geen week later, het compleet tegenovergestelde, datzelfde volk klaagt hem aan, net zoals 

Judas. Jezus heeft niet aan de verwachtingen voldaan, we hadden een ander verwacht. Jezus voldeed 

niet aan het beeld van de redder. Hij had zich toch laten toejuichen, hij had toch ingestemd met de titel 

“Zoon van David”, “profeet”, hij zou toch de redder zijn, de Messias – waarom brengt hij ons niet wat we 

nodig hebben, waarom grijpt hij niet het zwaard?  
 

Verwachtingen en eisen 

Veroordeeld werd Jezus omdat hij niet voldoet aan de verwachtingen en de eisen. Maar gezien? Werd 

Jezus gezien voor wie hij werkelijk was? Veel beroering, veel enthousiasme en veel bitterheid en haat. 

Maar waren de ogen geopend voor iets nieuws? Nee.  
 

Schort je oordeel op, deze basisregel van de filosofie – mij in mijn eerste colleges filosofie meegegeven 

– heeft mijn liefde voor de kwetsbaarheid en gebrokenheid van het bestaan ruimte gegeven. Schort je 

oordeel op, kijk eens achter de ogenschijnlijke feiten. Vraag, wacht, onderzoek, verwonder je over 

dingen die niet lijken te kloppen met elkaar.  

Als ik weer eens begaan meeleef met een schrijnend verhaal van een vluchteling in de krant of op 

televisie, zegt Ekram vaak: “zou het waar zijn?”. Daarmee verbreekt hij de betovering van mijn 

medeleven. Het maakt me dan verontwaardigd. Tegelijk besef ik dat niet alles waar is wat wordt verteld.  

Wat is medeleven waard als die verdwijnt bij een kritische vraag? Als na een kritische vraag en de 

mogelijkheid van een ander oordeel, er nog steeds betrokkenheid en medeleven is, dan is die pas echt. 

Dat verhaal van die vluchteling is misschien niet helemaal waar, of wellicht helemaal niet waar – maar 

dat hij een rotleven leidt is duidelijk. Schort je oordeel op.  
 

Oordeel opschorten 

Het opschorten van een oordeel betekent dat je niet alleen vanuit je eigen perspectief gaat kijken maar 

ook van de andere kant. Als je iemand kent die zijn kind slaat, ja, dat is vreselijk – maar wat bezielt 

hem, wat is zijn intentie, wat is zijn angst of drijfveer?  

Verraad verbergt altijd een verlangen en onder het geweld ontdek je een verhaal van onmacht of angst. 

Als je de angst ziet, als je de onmacht ziet onder de meest vreselijke daden, dan word je milder. 
 

Er is een steeds groter wordende groep hogepriesters die Jezus veroordeelt – hij moet maar uit de weg 

geruimd worden. Terwijl het plan beraamd wordt, op een list wordt geaasd om hem gevangen te nemen 

– lezen we over de vrouw met de albasten kruik. Zij is degene die Jezus’ grootsheid én zijn 

kwetsbaarheid ziet. Zij voelt het komend lijden aan. Jezus weet zich door haar erkend en gezien in de 

dreiging van de aankomende dood. Dit verhaal in het verhaal wordt niet voor niets verteld tussen de 

plannen hem gevangen te nemen en het verhaal van de teleurgestelde discipel die besluit hem over te 

leveren. Wat Jezus de wereld te geven had, werd niet gezien – niet door het volk of de oudsten, niet 

door zijn eigen discipelen – alleen een vrouw, zonder naam, zonder taal – zij is aanwezig bij zijn 

grootsheid en bij zijn ondergang. Zelfs de voorspelling van Jezus dat zij zal worden herinnerd, dat haar 

verhaal zal worden verteld, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden – zelfs dat is 

niet waar gebleken.  
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We kennen haar naam niet, we kennen haar woorden niet, we herdenken haar daad niet.  
 

Wat heeft zij gezien, waardoor voelde Jezus zich erkent? Het is niet het “Hosanna” van het volk, die in 

Jezus hun nieuwe koning zag. Wat zij zag en deed lijkt op de geloofsdaden van de blinde die Jezus riep 

en door zijn vertrouwen weer ging zien, de bloedvloeiende vrouw die Jezus’ kleed aanraakte en wier 

geloof haar redde, de tollenaar die bekeerd werd, de overspelige vrouw die niet werd veroordeeld. Juist 

de hopelozen, de uitgestotenen van de samenleving – die durven hopen op nieuw leven, op een leven 

zonder veroordeling, een leven in een nieuwe onschuld, zoals je bedoeld bent: juist voor hen is Jezus 

de redder.    
 

Koning 

Van de hoop op en het geloof in onschuld is Jezus de Koning. De verworpenen der aarde worden door 

hem gezien, zij mogen er zijn. Hij komt niet voor een politieke zaak, niet om de keizer van de troon te 

stoten. Hij komt om te zeggen dat het Koninkrijk van God in ons is, in iedereen, ook en juist voor 

degenen over wie geoordeeld wordt, en die daar onder gebukt gaan. Hij geeft hen de moed zich los te 

maken van de verwachting en het oordeel.  

Jezus heft het oordeel op, de scheiding tussen goede mensen en foute mensen. De moordenaar naast 

hem aan het kruis zal met hem in de hemel zijn, eerder dan Judas Iskariot, die zo oprecht begaan was 

met de armen.  
 

Schort je oordeel op, kijk nog een keer, doe je ogen open en zie wat er gaande is onder de uiterlijke 

schijn, onder het masker van de dader, onder het juk van het slachtoffer. Zie het geschonden 

aangezicht, zie de onschuld van ieder mens, het kind dat zich verbergt voor de pijn. Zie de onschuld, de 

goedheid van onze oorspronkelijke natuur die nooit, nooit helemaal verdwijnt, een goedheid die je 

altijd kunt terugvinden in ieder mens.  

Opdat we die kunnen erkennen en beamen van hart tot hart: “jij mag er zijn”.  
 

Amen.  
 

 

Voor breken en delen 

De kinderen komen nu binnen met hun palmpasenstokken – zij zullen hier voorin de kerk gaan staan 

zodat wij ze kunnen zien en er langs kunnen lopen alsof wij worden toegezwaaid met palmtakken.  
 

 

Nodiging 

Hier, in het hart van onze viering in De Duif breken we brood en delen we wijn. Dit doen we als teken 

van bereidheid tot gemeenschap over alle oordelen en verwachtingen heen.  

Door te breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze levenskracht, tijd en geld te delen met 

elkaar en met hen die geen deel van leven hebben.  

Laat ons samenleven vanuit het visioen van een wereld waar niemand wordt geoordeeld maar waar 

ieder wordt gezien en gekend, en waar voor ieder genoeg brood en liefde is. 

 

Kom dan naar voren en neem deel aan dit ritueel. Neem deel met je hart en aanvaard dit brood en deze 

wijn met de vreugde die in je oplaait als je beseft dat je geliefd bent, Gods geliefde kind.   
 

 

Zegenbede 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen, onze oren en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

en ons hart antwoord kan geven, 

onverschrokken, vol licht en liefde. 

Moge onze oorspronkelijke goede natuur, God in ons leven, 

ons kracht en tederheid schenken en vrede, Amen 


