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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Inleiding: 

 

Vandaag is het Palmzondag. 

Deze viering van Palmzondag is te volgen via de kerkradio  

van de Bavoparochie in Heemstede. 

Een viering zonder mensen vanwege de coronacrisis. 

Vandaag beginnen we de viering met de zegening van de palmtakjes. 

Op dit moment zie je buiten op straat heel veel blijken van waardering 

voor alle harde werkers in onze ziekenhuizen, de ic's, verpleeghuizen  

en noem maar op. 

Mensen hangen vlaggen uit om hun waardering te laten zien. 

En vele harde werkers in de zorg ervaren dit ook als een extra steun in de rug. 

Ik kan me dat heel goed voorstellen. 

 

Vandaag, op Palmzondag, kwam Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen. 

En ook de mensen toen waardeerden Jezus enorm. 

Ze hadden gezien hoeveel Hij voor alle mensen had gedaan, 

Zou dit nu de nieuwe Koning zijn? De Messias? 

Ze haalden palmtakken van de bomen 

om Jezus daar mee te begroeten. 

Daarom gaan wij nu onze kleine palmtakjes zegenen, 

om ook Jezus welkom te kunnen heten, 

in ons leven van vandaag, maar ook in onze wereld van vandaag. 

 

Preek 

 

Het is eigenlijk een traditie om op Palmzondag niet te preken, 

want dan willen we het lijdensverhaal van Jezus 

helemaal voor zichzelf laten spreken. 

Maar omdat wij in deze tijd van de coronacrisis al zoveel moeten missen, 

wil ik u toch een hele korte gedachte meegeven uit het lijdensverhaal. 

 

Ik was in het begin van dit jaar op retraite  

in een heel streng trappistenklooster vlakbij Tilburg, in Berkel Enschot. 

De eerste gebedstijd daar was al om 04.15 uur 's ochtends vroeg, 

als alles nog donker is, en toen ook nog heel koud. 

Maar wel heel mooi en heel indrukwekkend. 

En tijdens die retraite las ik ook het lijdensverhaal van Jezus. 

En ik werd toen zo getroffen door het gebed van Jezus 

in die tuin van Getsemane, 

zoals we dat vandaag ook hoorden in het lijdensverhaal. 

 

Jezus was in die tuin met drie van zijn leerlingen, 

Petrus, Jakobus en Johannes. 

En toen Jezus ging bidden   

bleven die drie leerlingen een beetje op afstand. 

Maar zij vielen iedere keer in slaap. 



Palmzondag 2020 

Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 27 

 2 

2 

Ze hadden waarschijnlijk ook veel teveel aan hun hoofd: 

Zorgen, allerlei vragen en allerlei angsten. 

Wat gaat er allemaal nog gebeuren? 

Wat staat ons nog allemaal te wachten? 

En Jezus bidt in die tuin tot driemaal toe: 

"Mijn Vader, 

als het mogelijk is laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. 

Maar toch: niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt." 

 

En ik vroeg mij zo af tijdens die retraite in dat stille klooster: 

Wat zou daar toch in die beker hebben gezeten? 

En terwijl ik daar zo over nadacht, 

realiseerde ik mij ineens: 

In die beker zat al 'ons' verdriet. 

Al onze vragen, zorgen en angsten. 

Al onze boosheid en teleurstellingen. 

Al onze pijn en kwetsuren. 

Ook de pijn die anderen ons misschien hebben aangedaan, 

bewust of onbewust. 

Misschien ook wel onze boosheid op God, 

als we Hem soms niet konden begrijpen. 

Onze eigenwijsheid en zonden. 

Onze haat naar anderen toe, 

en soms ook naar ons zelf. 

 

Al die negativiteit van ons zat in die beker. 

En Jezus wilde die beker drinken 

om al onze pijn van ons af te nemen. 

En tegelijk vroeg Jezus toch ook aan zijn Vader: 

"Als het mogelijk is laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan." 

Zo afschuwelijk moet het drinken van deze beker zijn geweest. 

 

En toch heeft Jezus deze beker voor ons gedronken. 

Zelfs helemaal leeg gedronken. 

Tot op de bodem toe. 

Om ons van al onze negativiteit te verlossen. 

Dat is het lijdensverhaal in het kort. 

Dat is de betekenis van het sterven van Jezus aan dat kruis op Golgotha. 

Zo veel hield God van ons. 

Zo veel hield Jezus van ons. 

 

In de Mattheüs Passion van Bach is een hele mooie aria 

voor sopraan en dwarsfluit met deze woorden, 

die mij altijd weer opnieuw ontroeren: 

In het Duits: 

Aus Liebe will mein Heiland sterben. 

Uit liefde wil Jezus voor mij sterven. 

Jezus dronk de beker helemaal leeg,  

voor u en voor mij. 

Amen.  


