Zondagmorgen 5 April 2020
Palmzondag vandaag, dag van Jezus’ intocht in
Jeruzalem.
Met weemoed gaan onze gedachten terug naar
vorige jaren: de palmprocessie: pastoor of pater
voorop, daarachter de kinderen met hun kleurige
palmpaas stokken, vol lekkers, en de volwassenen
met hun palmtakjes sluiten de rij.
Dit jaar geen feestelijk: ‘Wij zingen Hosanna……..’
in onze kerken, maar gelukkig kunnen wij het via
de tv. of radio toch meevieren.
En zoals de kinderen met hun Palmpaasstokken met goede gaven een medemens blij
maakten, zo kunnen wij onze medemens in Guinee blij maken met onze financiële bijdrage
aan de Vastenactie, bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50.
Palmzondag het is het begin van de Goede Week, een week vol tradities: Allereerst de
eeuwenoude kerkelijke vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en
met als afsluiting het hoogfeest van Pasen.
Maar ook de tradities die later zijn ontstaan:
De Mattheüs Passion, voor veel mensen een jaarlijks terugkerend hoogtepunt en op
donderdagavond ‘The Passion’, waar op een moderne manier aan jong en oud het verhaal
van Jezus’ lijden en opstanding wordt verteld. Het verhaal, dat na de maaltijd in de
bovenzaal, begint met Jezus’ angst en verlatenheid in de Hof van Olijven.
Plotseling zag ik een metafoor, een vergelijking, met de tijd waarin wij nu leven.
Heb je af en toe ook het gevoel, dat je je vol vertwijfeling afvraagt: “Waar moet dit naar
toe, al die ellende in de wereld, komt het ooit goed?
Ik denk dat Jezus zo’n gevoel ook had toen Hij zei: “Vader, als U wilt, neem dan deze beker
van mij weg”. Maar kunnen wij dan net als Hij zeggen: “Laat niet wat ik wil, maar wat U wilt
gebeuren”? Oei, moeilijk hoor, gewoon maar vertrouwen dat het goed komt?
Ik geloof dat wij net als Jezus, door Goede Vrijdag heen moeten, om daarna, verlost, Pasen
te kunnen vieren. En al kunnen wij Pasen niet samen in onze kerken vieren, we leven wel
sámen naar Pasen toe.
Een mooie en goede Goede Week toegewenst!
Mede namens Eva Kessler, die voor het mooie gebed en de tekeningen van Carel Bruens
heeft gezorgd, en ook namens Jan Akerboom, hij zorgt voor de verspreiding van dit praatje.
Ali van Leeuwen (vlietweg10@gmail.com)

Kort gebed
Door goede machten
‘vaderlijk geborgen’
wachten wij kalm
op wat er komen gaat
God is bij ons in de avond
en de morgen
en zonder twijfel elke nieuwe dag
Dietrich Bonhoeffer dec. 1944
Theoloog en verzetsheld. Op 9 april is het 75 jaar geleden
Dat hij op last van Hitler werd opgehangen.

Op de vraag van vorige week: Hoe breng jij je dag door of heb je een leuk idee? Heb ik geen
reactie gekregen. Misschien heeft iedereen zijn ritme gevonden en anders; ideetjes zijn
altijd welkom!

