
Overdenking op zondag 10 november 2019, Lucas 19 vers 41 – 48, Dankdag, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Ik heb al jullie briefjes van dankbaarheid gezien en gelezen. 

Ze worden hier straks door de kinderen opgehangen in de kerkzaal. 

Wat steeds weer terugkomt zijn twee dingen: 

Gezondheid en lieve mensen om je heen. 

Ik kan het uit eigen ervaring alleen maar beamen. 

Twee weken geleden mocht ik hier mijn kleindochter Sarah zegenen. 

Een groot deel van onze kinderen en kleinkinderen was aanwezig. 

De dag en het moment vervulde me met grote dankbaarheid. 

En vijf weken geleden zat ik ’s middags in het Maasstad-ziekenhuis te wachten op Paula. 

Na anderhalf uur wordt ze de zaal weer ingereden na een dotterbehandeling. 

Ook dat was een moment van grote dankbaarheid. 

En bij beide momenten voelde ik ook de emotie. 

Je hebt moeite om je tranen te bedwingen, tranen van geluk. 

Gezondheid en lieve mensen om je heen vervullen ons van dankbaarheid en raken ons diep in ons hart. 

 

En dat is, denk ik, precies wat je ook in ons Bijbelverhaal hoorde. 

Jezus huilt over Jeruzalem, hij stort bittere tranen. 

En als hij vervolgens de stad ingaat en bij de tempel komt, slaat hij woedend om zich heen. 

De tafels van de kooplieden moeten het ontgelden; hij koelt zijn agressie op hen. 

Het is één en al emotie wat er uitkomt bij Jezus. 

Dat is voor ons gevoel misschien merkwaardig, want Jezus is meestal de rust zelve. 

Geen schriftgeleerde die met zijn wijsheid hem van de wijs brengt, 

geen natuurgeweld wat hem onzeker maakt, 

zelfs zijn eigen lijden ondergaat hij zwijgend en zonder emotie. 

Ook niet als hij aan het kruis wordt uitgedaagd, komt er één onvertogen woord over zijn lippen. 

En niet één evangelist vertelt ons over zijn tranen aan het kruis. 

Nee, wat dat betreft is ons Bijbelverhaal van vanochtend uniek en in zekere zin ook schokkend. 

En ik denk dus dat al die emotie bij Jezus aanwezig is,  

omdat het gaat over het meest wezenlijke van zijn leven en bestaan. 

Het gaat over wat hem raakt diep in zijn hart. 

 

Ja, chillen met God, is niet zomaar een beetje ontspannen en gezelligheid. 

Chillen met God raakt aan de belangrijkste dingen van je leven. 
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Natuurlijk moet het in de kerk ook gezellig zijn en leuk. 

De koffie na de dienst is niet meer weg te denken en een hartelijk goedemorgen bij de deur ook niet. 

En heerlijk als je lekker met elkaar kunt zingen uit volle borst en enthousiasme. 

Maar ‘chillen met God’ is meer dan dat. 

De verhalen uit de Bijbel willen richting geven aan je bestaan. 

Ze willen je soms bemoedigen of troosten, maar ook corrigeren en de weg wijzen. 

En in gebed mag je je hart voor God openleggen. 

Zelfs dat wat jij met niemand deelt, je angst, je zorg, je schaamte, je fouten, dat mag je bij God neerleggen. 

Chillen met God raakt - als het goed is – je diep in je ziel. 

 

Het zien van Jeruzalem raakt Jezus ook diep in zijn ziel. 

Je moet daarvoor weten wat die stad voor joodse mensen betekent. 

In de Thora heet Jeruzalem voortdurend: 

“de plaats die God zal uitkiezen om Zijn Naam te doen wonen”. 

Dat klinkt een beetje cryptisch. Ik zal het uitleggen. 

Er wordt over deze stad iets ongelooflijks gezegd, namelijk dat je er God kunt ontmoeten. 

In de stad Jeruzalem ben je voortdurend aan het chillen met God. 

Als er ergens op deze wereld een plek is om God te ontmoeten, meer dan elders,  

als er zoiets is als een raakpunt tussen hemel en aarde, een stad waar God zelf zich met mensen verbindt, 

waar hij ze ontmoet, door de straten loopt, in hun huizen is, 

een plaats waar zijn liefde voor mensen en voor deze wereld voelbaar is, dan is dat Jeruzalem. 

Of zoals het zo prachtig in de Talmoed staat: 

Jeruzalem is de plaats waar de Eeuwige de aarde kust. 

 

Maar zullen jullie zeggen was Jeruzalem toen dan zoveel anders dan nu. 

Want Jeruzalem is toch een stad die bevochten wordt, waar altijd oorlog is en onenigheid? 

Nee, het gekke is dat er altijd om Jeruzalem is gevochten, ook in Jezus tijd. 

De Romeinen hadden de stad bezet en regeerden daar met harde hand. 

En veertig jaar na de intocht van Jezus in Jeruzalem gaat de stad in vlammen op. 

Er blijft geen steen op de andere, er vallen tienduizenden doden en de overigen worden verbannen. 

Jezus voorvoelt bij zijn intocht dat dit gaat komen en onze tekst spreekt erover in een rouwklacht. 

En er is in de loop van al die eeuwen nog niet echt iets veranderd. 

En toch kan ik jullie uit eigen ervaring zeggen dat Jeruzalem een heel bijzondere plek is op aarde. 

Ik ben er zelf talloze malen geweest en ik ga elke keer weer terug. 
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De stad en ook het land trekt als een magneet aan me. 

En misschien heeft dat te maken met wat wij vanochtend ‘chillen met God’ noemen. 

 

Even sta ik in Jeruzalem bij de Klaagmuur, ik voel met mijn hand die muur met stenen eeuwenoud. 

Naast mij staat een jonge vader in uniform met zijn zoon. 

Ze bidden samen met grote kracht en overgave. 

Ik denk aan mijn eigen kinderen, mijn jongste zoon die marinier is.  

Ik noem de namen van al mijn kinderen en kleinkinderen voor God. 

Behoed en Bewaar, en leid hen, waar ik dat niet kan. 

Achter me op het plein klinkt opeens gejuich en gezang. 

Een groepje vrouwen zingt over de Masjiach, de Messias, een vrolijk lied. 

Dan weet ik dat Hij luistert, dat Hij er is, en dat mijn gebed is gehoord.  

Natuurlijk weet ik ook van alle onenigheid tussen de Israëliërs en de Palestijnen en Arabieren. 

Natuurlijk weet ik dat Joden, Christenen en Moslims juist deze stad omarmen. 

Staand bij de Klaagmuur bidden boven mij de Moslims bij de Al Aksa Moskee. 

En een paar honderd meter achter me bidden de christenen bij het graf van Jezus. 

En eigenlijk vind ik dat mooi. 

De drie grote monotheïstische godsdiensten houden allemaal van Jeruzalem. 

De stad die de naam “vrede”, sjalom, in haar naam meedraagt. 

 

Chillen met God! Kan dat ook een leven lang?  

De Bijbeltekst vertelt ook daarover iets bijzonders. 

Na alle emotie denk je dat Jezus zich zal terugtrekken naar een rustige, stille plek, waar hij alleen kan zijn. 

En juist daar ligt voor mij de grootste verrassing van de tekst: 

Wij keren ons na het uiten van onze emoties meestal af. 

Een geweldige teleurstelling of grote vreugde en dankbaarheid moet je eerst verwerken. 

Wel Jezus, moet dat natuurlijk ook, maar hij doet dat niet door zich terug te trekken, 

maar door juist gewoon door te gaan. 

Tranen en woede hebben bij hem niet het laatste woord, 

maar hij gaat door met dagelijks te leren in de tempel, staat er. 

Het is die houding van Jezus, die mij vanochtend bijzonder aanspreekt. 

Teleurstellingen krijgt iedereen in het leven te verwerken; 

en verwachtingen over dingen en mensen worden soms wreed de bodem in geslagen. 

Daardoor kun je als mens diep in de ellende komen, je tranen stromen, er is woede, agressie, onmacht. 
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Maar dat alles hoeft niet het laatste woord te hebben. 

Jezus gaat ondanks dat zijn leven bedreigd wordt door met het leren in de tempel. 

Hij gaat door met mensen te oriënteren in het leven. 

Gods Woord blijft ondanks alles een wegwijzer naar een nieuwe toekomst. 

 

Kom en zie, en merk de tijd toch op, dat er naar ons wordt omgezien, 

Jezus is gekomen naar Jeruzalem als fakkeldrager van vergeving en verzoening, 

als eersteling van een nieuwe schepping, als koploper op weg naar een nieuwe wereld, 

waarin mensen uiteindelijk vrede zullen doen en zijn. 

Kom en zie, en merk de tijd toch op. 

Teleurstelling en tranen en woede hoeven onder ons niet het laatste woord te hebben. 

Niet hier in de Kerk, niet in je persoonlijk leven, en ook niet op het front van het wereldtoneel. 

Want er is naar ons omgezien, er is naar jou omgezien. 

Jezus kijkt voor ons uit, voorbij aan alle verwoesting en ellende 

naar een land dat op ons wacht, een stad van vrede, een plek waar liefde woont. 

 

Chillen met God. 

Het kan overal en altijd, maar misschien op de ene plaats meer dan op de andere. 

Onze Pelgrimskerk wil ook zo’n plaats zijn, de zondagmorgen wil zo’n moment zijn. 

Niet alleen chillen met elkaar bij de koffie, maar ook en vooral chillen met God. 

Ik weet dat dit niet voor iedereen hetzelfde is. Dat hoeft ook niet. 

Sommigen houden van de oude psalmen, anderen zingen liever opwekkingsliederen. 

De een houdt van stilte, de ander houdt van verhalen. 

Een kind in de kerk heeft andere behoeftes dan volwassenen. 

En als je 20 jaar bent, ben je met hele andere dingen bezig dan wanneer je 80 bent. 

Chillen met God gaat om dat wat werkelijk belangrijk is in je leven. 

Onze dank verwoordt op kleine briefjes spreekt vooral over gezondheid en lieve mensen om je heen, 

maar gaat ook over ‘vrede in ons land’ en de ‘vrijheid’ en over ‘de mooie natuur op Schouwen’. 

En ook over deze kerk als een kostbare plek. 

Een plek waar mensen er voor elkaar willen zijn, zoals Jezus er voor ons is. 

Dat hoor je ook terug in de muziek waar we naar gaan luisteren. 

Die komt uit een film over een jonge vrouw Amèlie, die probeert anderen te helpen 

en het leven van andere mensen te verbeteren: een versje over een andere zomer. 

Amen. 


