
Avondgebed, dinsdag 7 april 2020 

(Houd een kaars gereed om aan te steken) 

Openingswoorden 

God, kom mij te hulp 

Heer, haast U mij te helpen! 

 

Bij het aansteken van de kaars 

God, wees ons genadig en zegen ons: laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 

 

Jezus, om uw lijden groot (Gz 178 Liedboek) (klik hier om te luisteren) 

 

Bijbellezing 

Marcus 11.1-10; Lucas 19.39-44 

 

Overdenking 

De Goede Herder huilt om het lot van zijn schapen 

Ze zijn door het dolle heen. Een uitzinnige menigte is erbij als rabbi Jezus, zittend op het veulen van 

een ezel, de Olijfberg afdaalt naar Jeruzalem. Straks zal Hij door de Leeuwenpoort de heilige stad 

binnen rijden. Als een koning. Als de vorst van de shalom, van de vrede.  

Vol verwachting zijn ze. Veel mensen zien in Jezus hun Redder. Zal het nu eindelijk werkelijkheid 

worden? Zal nu eindelijk de tijd zijn aangebroken dat het koningshuis van David hersteld gaat 

worden? Zal er nu eindelijk een einde gaan komen aan het gehate gezag van de Romeinse 

bezettingsmacht? Zal God nu eindelijk zijn nieuwe Koninkrijk op aarde stichten?  

“Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van 

onze vader David. Hosanna in de hemel!”  

Halverwege de Olijfberg – je hebt er een prachtig uitzicht op de oude stad Jeruzalem en het enorme 

complex van de tempel - staat de Jezus’ optocht stil. Ineens begint Jezus intens te huilen. Hij barst in 

tranen uit. We zijn dat niet gewend van Hem. Wat is er dat Hem tot in het diepst van zijn wezen 

verscheurt?  

Jezus weet dat zijn gang naar Jeruzalem zal eindigen aan een kruis. Met zijn boodschap dat God zijn 

verloren schapen opzoekt krijgt Hij hier geen gehoor. Dat Gods nieuwe wereld gaat aanbreken wordt 

door de mensen van zijn tijd niet begrepen.  

Ze zullen Hem wikken, wegen, afkeuren, ongeschikt achten, zoals bouwvakkers een steen keuren. 

Het is nog slechts een kwestie van dagen. ‘Weg met de goede Herder. Aan het kruis met Hem.’ 

Daarom huilt Jezus. Daarom huilt de goede Herder: om het onbegrip van zijn onwillige schapen.  

Huilen wordt vaak gezien als een emotionele uiting van zwakte. Het geeft je als omstander een 

ongemakkelijk gevoel. Met tranen van een ander weten we vaak geen raad.  



Toch zijn tranen heilzaam. Wat kan het je opluchten als je verdriet niet langer opkropt, maar je 

tranen de vrije loop kunt laten gaan.  

Hier op de Olijfberg zien we iets van de menselijke kant van Jezus. Zijn emoties laat Hij de vrije loop. 

Hoeveel houdt Hij van de schapen die God de Vader aan zijn zorg heeft toevertrouwd. Maar ze 

begrijpen zijn liefde niet. Ze willen Hem niet. Koppig, hardleers, onwetend, dat zijn ze.  

Hij zei: ‘Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd! Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, 

maar dat zien ze niet. Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze 

komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen. Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners 

doden en alle huizen verwoesten. Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw 

inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren.’ (Lucas 19:42-44 BGT)  

Het is het oude liedje dat de profeten eeuwen geleden al in allerlei toonaarden hebben gezongen. 

God ziet wel degelijk om naar zijn volk. Maar het volk heeft het niet opgemerkt. Ze hebben Gods 

liefde afgewezen. Ze hebben de kudde van de goede Herder verlaten. Ze zijn als dwalende schapen 

zonder Herder geworden.  

Straks zal het oordeel over Jeruzalem komen. De Romeinen zullen in 70 na Christus de stad Jeruzalem 

tot de laatste steen toe afbreken en in brand steken. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen 

zullen gedood worden. Als in een visioen ziet Jezus het voor Zich. Daarom huilt Hij. Daarom is Hij tot 

in zijn diepste innerlijk verscheurd. Daar op de Olijfberg.  

Wat een worsteling. Wat een strijd om de harten van Gods verloren schapen. En toch keert Jezus de 

schapen en de stad Jeruzalem niet de rug toe. De goede Herder volhardt tot het einde. Het kost Hem 

zijn lichaam en zijn bloed. Het kost Hem zelfs zijn leven. Jezus is de dood en het graf ingegaan. Om 

daarmee de strijd aan te gaan. Om uiteindelijk te overwinnen. Om het leven, het eeuwige leven te 

kunnen geven aan de schapen van Gods wereldwijde kudde…  

Dat Jezus huilt kan ook óns niet onbewogen laten. Wat een worsteling, wat een verdriet. Ook met 

ons is Hij bewogen tot in het diepste van zijn wezen. Ook voor ons – schapen van Gods kudde - gaat 

Hij de strijd aan met Satan en de dood. Laten we niet langer koppig en weerspannig zijn. Laten we 

Hem gehoorzaam en gelovig volgen. Hij immers is de goede Herder! 

(Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden - www.uitdekroontjespen.nl) 

 

Stiltemoment 

 

Gebed, afgesloten met het Onze Vader 

 

  



Welkom, welkom, koning Jezus – Ria Borkent 

 

Welkom, welkom, koning Jezus, 
 vredelievend op een ezel. 
 Kom, wij leggen mantels neer 
 als een loper voor de Heer. 
  Hosanna, hosanna, 
  gezegend is Hij 
  die komt in de naam van de Heer. 
 
 Lang verwacht is koning Jezus, 
 door de mensen hoog geprezen. 
 Maar al zweeg heel Israël, 
 Dan nog riepen stenen wel. 
  Hosanna, hosanna, 
  gezegend is Hij 
  die komt in de naam van de Heer. 

 
Ongewenst is koning Jezus, 

 door de mensen afgewezen. 
 Hoor, de tranen in zijn stem 
 klagen om Jeruzalem. 
  O dochter van Sion, 
  begrijp toch vandaag 
  dat God jou genadig wil zijn. 
 
 Welkom, welkom, koning Jezus, 
 laat uw vrede ons genezen. 
 Bij de intocht van uw woord 
 is ons hart een open poort. 
  Hosanna, hosanna, 
  gezegend is Hij 
  die komt in de naam van de Heer. 
 

 

U kennen, uit en tot U leven (klik hier om te luisteren) 
 

Zegen 

Moge de liefde van een stervende Heiland 

en de kracht van een opgestane Heiland 

en het gebed van een ten hemel gevaren Heiland 

en de heerlijkheid van een wederkomende Heiland 

de troost en vreugde van uw hart zijn. 

 

Doven van de kaars 

 

 


