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Liturgie voor de viering van zondag 25 maart 2018; Palmzondag
Plaats: Ontmoetingskerk
Aanvangstijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Organist: Marjan Klein-Spijker
Thema: Ik kom naar je toe

Protestantse gemeente te IJsselstein
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De Paaskaars brandt
Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal
Orgelspel vooraf
Om bij stil te staan:
Op weg gaan
in alle eenvoud
niet hoog te paard
maar op een ezel:
lastdier van de armen.
Weet hebben van lijden,
de zwaarte van een last,
angst, sterven, verdriet.
Maar
ook het geheim
van levenskracht,
verscholen
in het groen.
De dienstdoende ambtsdragers komen binnen
Welkom door de voorganger
AAN HET BEGIN
Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
We gaan staan
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Groet
Bemoediging
We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 118:8 en 9
Gebed aan het begin (staande)
Here God,
Uw sprekend evenbeeld,
Jezus, uw zoon,
die mensen eindeloos liefhad eerst werd hij de hemel in geprezen
en toen tot op de bodem afgebroken,
maar niets kon hem weerhouden
de koninklijke weg te gaan;
- de weg van lijden -.
Help ons rechtop te blijven staan
en tot het einde overeind te houden
dat hij de mens van U is
die onze wereld heeft veranderd.
Amen.
(Wim van der Zee, Zondagswoorden, p. 54)
De gemeente gaat weer zitten
We zingen: Lied 653:7
Smeekgebed, dat we besluiten met het zingen van: Lied 561.
Here God,
om wie als Hij
onschuldig zijn,
maar kapot gemaakt,
om alles wat lijden moet
in uw schepping,
beschadigd door mensen om dit genadeloos bestaan:
Heer, houd intocht!
Om een kerk
die verzand is
in loze woorden en lege vormen,
in liefdeloze vingerwijzerij Om uw Geest
die in ons oordeel
geen woning vinden kan om dit genadeloos bestaan:
Heer, houd intocht!
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Om wie leven
van hun eigen gelijk,
van de oneerlijkheid
en de leugen,
voor wie mensen
te overwinnen hindernissen zijn om dit genadeloos bestaan:
Heer, houd intocht!
Zo bidden en zingen we samen:
(Sytze de Vries, Bij gelegenheid 1, p. 78)
We zingen: Lied 561
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
Goede God,
Jezus is ons
de weg naar Jeruzalem.
Hem begroeten wij
want hij brengt ons bij U.
Laat ons in deze dagen
met hem opgaan,
deelnemen aan zijn weg
in dankbare verwondering.
Wijd ons in
in het geheim van
zijn lijden, zijn dood
en zijn opstaan.
Amen.
(Sytze de Vries, Waarom de zo gratis is, p. 14)
Eerste Schriftlezing: Marcus 9:7-10
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Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg
op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3zijn
kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor
elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze
spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat
wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor
Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik
overweldigd.
Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer,
behalve Jezus, die nog bij hen stond.
7

6
9

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze
hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn
woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze
opstanding uit de dood.
We zingen: Lied 534
Tweede Schriftlezing: Marcus 11:1-11
111Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg,
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt.
Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog
nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt
waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer
terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom
maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de
mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het
dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter
hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
11
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen,
ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.
We zingen: Lied 550
Verkondiging:
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Vandaag zijn we weer teruggekeerd naar lezingen uit Marcus. Daar begonnen we ook mee
aan het begin van de Veertigdagentijd. Tussendoor hebben we uit Johannes gelezen.
Vanmorgen gaan we weer terug naar Marcus. Dat is een eigenaardig evangelie. Met een heel
eigen opzet en bedoeling.
Ik wil aandacht vragen voor één van die eigenaardigheden. Als we in een leesgroep die
teksten bespreken, komen er altijd vragen over. Het gaat om de spreekverboden die je tegen
komt in Marcus. Ik heb er eentje gelezen. Uit Marcus 9 – dat stuk hadden we een paar weken
terug ook al: de verheerlijking van Jezus op de berg.
Als Mozes en Elia verdwenen zijn, gaan Petrus, Jacobus en Johannes met Jezus terug, het dal
in. En dan schrijft Marcus: “9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan
niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn
opgestaan.”
Jezus legt een spreekverbod op. Waarom is dat eigenlijk? Wat wil Jezus nu? Toch dat de
boodschap van zijn Koninkrijk bij iedereen terecht komt? Dat zijn groep leerlingen steeds
groter wordt? Niet dan?
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Normaal gesproken wordt een spreekverbod afgekondigd bij iets wat schadelijk, vertrouwelijk
of geheim is. Of verkeerd dreigt te worden overgebracht. Hoe zit dat hier? Voor wie geldt dit
dan? Wil Jezus dat onbekend blijft wie hij is? Moet de waarheid rond Jezus verborgen
blijven? Wat kan de reden zijn?
Er zitten twee kanten aan dat spreekverbond bij Marcus.
Allereerst: ik denk dat er zeker iets in zit van: vertel het door! Laat het iedereen weten. Als je
ergens een stapeltje papier neerlegt en je zet er in dikke letters op: “GEHEIM” – dan kun je er
bom op zeggen, dat er een heleboel mensen zijn die binnen de kortste keren kijken waar het
over gaat. En als je iemand een geheim vertelt, dan moet je heel wat in het werk stellen om je
mond niet voorbij te praten. En je moet sterk staan als anderen weten dat je een geheim hebt.
Ze zullen je uitdagen en prikkelen. Soms is de opdracht tot geheimhouding de beste manier
om er voor te zorgen dat iets bekend wordt.
Zo zou Marcus dat ook expres gebruikt kunnen hebben. Wetende hoe mensen zijn bij
spreekverboden en geheimhoudingsopdrachten.
Maar er zit nog een andere kant aan. Wil je weten wie de echte Jezus is, dan moet je wachten
tot Marcus het hele verhaal over Jezus heeft verteld. Wil je de werkelijke en de hele waarheid
over Jezus te weten komen, dan moet je ook het verhaal over het lijden van Jezus horen. En
dat van de kruisiging en dood. En dat van de opstanding. Anders krijg je geen goed beeld van
Jezus. Anders blijf je hangen bij een super wonderdoener. Bij een grote tovenaar. Bij een top
arts, een wonderdokter die zich overal met zijn praktijken kan vestigen – patiënten genoeg.
Maar er is meer aan de hand bij Jezus, wil Marcus zeggen. Dus spreek niet te snel over Jezus.
Anders geef je een verkeerde indruk. Geef je mensen een scheef beeld van Jezus.
Je komt het spreekverbod zo op verschillende manieren en op verschillende plekken tegen bij
Marcus. Steeds gaat het om zwijgen over de ware identiteit van Jezus. En om de werkelijke
macht van Jezus.
• Demonen die Jezus ontmoeten krijgen het zwijgen opgelegd (1:25.34; 3:12; 5:7). Zij
hebben goed in de gaten wie Jezus is en wat zijn macht inhoudt.
• Ook de mensen die genezen worden, de patiënten moeten hun mond houden (1:44;
5:43; 7:36; 8:26).
• En de leerlingen van Jezus krijgen dat te horen, zoals we hebben gelezen in hoofdstuk
9 (verder in 5:43, 8:30; 9:9 en Petrus in 9:30).
Het is allemaal bedoeld om de eigenlijke en hoogste openbaring van de macht van Jezus te
benadrukken: Jezus bewijst zich als Messias, als Zoon van God door zijn dood aan het kruis
(15:39). En door zijn opstanding.
De macht van God die in Jezus zichtbaar wordt, openbaart zich in de onmacht van Jezus. In
lijden en kruis. Er zit heel veel spanning bij Marcus in de verbinding van openbaring van
macht en onthulling van onmacht. De ware macht van Jezus uit zich in zijn onmacht, in zijn
lijden. En pas daarna in zijn opstanding.
Ik snap dat het lastig is. Sowieso al om dat geheimzinnige bij Marcus te begrijpen. Om zijn
manier van denken en zeggen te vatten. Maar ook omdat er iets onvoorstelbaars zit in die weg
van Jezus. Iets onverteerbaars: Wat moet je met dat lijden, met die pijn, met dat kruis, met die
dood? Is dat nu zo’n lekkere weg? Ik moet denken aan de dienst van vorige week. De weg van
Jezus is de weg van het zaad. Een zaadkorrel moet je loslaten, prijsgeven aan het duister van
de aarde, onder de grond stoppen. Pas dan kan er iets nieuws ontkiemen. Komt er een
korenaar. Of een bloem.
Het is moeilijk te vatten. Maar het is een troost, dat ook de leerlingen van Jezus het ook al niet
snappen. Ook zij begrijpen het geheim van de weg van Jezus niet. Ook zij hebben moeite met
zijn spreekverboden. Met zijn onthulling van macht in onmacht. We zijn dus in heel goed
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gezelschap met ons onbegrip! Marcus laat het falen van de leerlingen geregeld naar voren
komen. Tot en met hun hun paniekerige vlucht in Getsemane bij de arrestatie van Jezus.
Eéntje laat zelfs zijn kleed achter in de handen van de soldaten (14,50-52). Hun tekortschieten
staat model voor het voortdurend bezwijken van de leerlingen van de geloofsgemeenschap
van alle tijden voor de aanvechtingen die zij op hun weg ervaren. Voor het missen van het
goede begrip van Jezus.
De boodschap van Marcus over de gestorven en opgestane Heer wordt in zijn verslag van
Jezus' gang naar Jeruzalem verborgen. Marcus' verhaal is een 'op weg naar het einde'. Het
verhaal zelf leidt ons naar de onthulling van Jezus' identiteit: de lijdende Messias die door het
gewelddadige einde heen zal opstaan. In zijn passieverhaal horen we de onterende kruisiging
noemen, steeds weer (15:13.14.15.21.24.25.30.32), de bespotting (15:16-20.29-32), de
godverlatenheid (15:4), de doodskreet en het uitblazen van de laatste levensadem.
Daar door heen vertelt Marcus het verhaal over Jezus als de Zoon van God. Die titel beheerst
zijn visie op het geheim van Jezus' persoon. De demonen beginnen Hem zo te noemen
(3:11;5:7). Op markante momenten wordt deze naam over Jezus uitgezegd: bij Jezus' doop
(1:11), zijn gedaanteverandering en verheerlijking op de berg (9:7), het verhoor door het
Sanhedrin (14:61) en na de kruisdood als de hoofdman na Jezus' dood uitroept: “Werkelijk,
deze mens was Gods Zoon!” (15:39). Marcus ziet de kerk als een gemeenschap van
gelovigen, uit genade geroepen om de Heer te volgen. Voor hen betekent geloven heel
concreet de weg gaan van vernedering, lijden en dood.
En bij die weg die Jezus zelf is gegaan past geen koninklijke intocht in zijn stad. Jezus zit niet
hoog op een paard. Maar nederig en zachtmoedig op een ezel. Hij is een vredesvorst die niet
op militair machtsvertoon vertrouwt. Die niet op de met glitter omgeven poenigere
machtshebbers uit onze dagen wil lijken.
Aan de ene kant laat Jezus het gebeuren. Er worden mantels op het veulen gelegd. Mensen
komen spontaan in actie. Maken van de entree in de stad een triomftocht. Veel mensen leggen
mantels op de weg. En groen. Er zijn enthousiastelingen die Jezus omstuwen en luidkeels
uiting geven aan hun gevoelens.
Maar aan de andere kant: het is een ezel. Laag bij de grond. Toegankelijk. Niet hoogdravend
als op een paard. De tank van die tijd. En lezers van Marcus in Rome denken vast aan de
indrukwekkende triomftocht van Vespasianus in 71. Kort na de val van Jeruzalem.
Hij hoog te paard. In een optocht met grote hoeveelheden goud, zilver en edelstenen,
schilderijen met de overwinningen erop afgebeeld. En verder de schatten en cultusvoorwerpen
van de tempel van Jeruzalem.
De tocht van Jezus steekt er schril bij af. Er is geen overwinning te vieren. In elk geval nu nog
niet. Lijden, kruis en opstanding zijn nog niet geweest.
Jezus wil met zijn lijdensweg laten zien, dat hij naar gewone mensen toekomt. Dat hij solidair
is met wie lijdt. De openbaring van de God van Israël als de God die solidair is met de
lijdenden, vormt de positieve kant van het verhaal. De openbaring van die God is alleen voor
mensen die zelf lijden of het lijden van anderen kunnen meevoelen. Die de diepe troost weten
te waarderen van een God die zich niet openbaart als een glamour-god, maar als een God die
verschijnt in de diepste onmacht van een mens die gekruisigd is.
Abel Herzberg vertelt een ontroerend verhaal. Een oude man in Auschwitz wordt tot bloedens
toe geslagen en ligt machteloos op de grond. Een jongeman kan zijn verontwaardiging niet
voor zich houden en roept uit: 'Waar is God?' Een wijze oude man kijkt hem aan en zegt:
'Daar is God, Hij wordt bijna doodgeslagen.'
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De kerk van Marcus is een bedreigde kerk die het geheim van de komst van het Koninkrijk
Gods verkondigt. Dat Koninkrijk is nabijgekomen in een mens die leed en stierf. Deze
gekruisigde volgen is onze enige hoop. Dat is geen triomfantelijke verkondiging, maar een
boodschap die moeilijk te verstaan is. Maar het is wel boodschap met toekomst. Met
opstanding. Met uitzicht, met leven. Hosanna!
Amen.
Meditatief moment: orgelspel
We zingen: Lied 438:1 en 2
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gesprek met de kinderen n.a.v. de palmpaasstokken
Kruis
Staat symbool voor het kruis waaraan Jezus gestorven is (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken (buxustakken)
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag).
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood
bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die kraaide
nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en vertelt
je dat het licht eraan komt.
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
Rozijnen (30 stuks)
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Jezus door Judas verraden werd.
12 rondjes in de slinger
Staat voor de 12 leerlingen van Jezus. En de versiering voor feest: Jezus is gestorven, maar dit
is niet het einde! Het kruis wordt versierd. We hangen er versieringen en bloemen aan.
Zonnebloem (ronde vorm)
In het midden van het kruis word een zon/bloem gehangen worden. Symbolen voor nieuw
leven. Het wordt Pasen! Jezus staat op, zijn verhaal gaat verder, net zoals in de natuur ieder
jaar in de lente alles weer gaat bloeien(kringloop van het leven)
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We zingen met de kinderen: Lied 555
De kinderen gaan in optocht door de kerk.
Kinderen die naar Ewoud meegaan hebben een groene ketting om en andere kinderen die in
de kerk blijven een rode. De kinderen met de rode ketting mogen na de optocht met
palmpaasstokken bij hun bij hun ouders gaan zitten.

Als de kinderen weg zijn: update Tussenspel en gedachtenis
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
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Alle eer aan u, God in de hemel.
Alle eer aan u, Grote Koning Jezus,
dank u wel dat u naar de aarde kwam.
Dank u wel dat u naar de mensen toe kwam,
toen in Jeruzalem.
Dank u wel dat u ook vandaag naar ons toe komt.
Niet als een man hoog te paard,
maar wel heel dichtbij op een ezel.
Met uw zorgen voor ons,
met de mooie dingen die u geeft.
En als het moeilijk is,
dan mogen we bidden en weten
dat u bij ons bent.
bundel onze krachten
God,
Als tegenslag onze weg kruist
en angst ons bij de keel grijpt,
als ziekte ons lam slaat
en onze tranen hoog zitten,
bevrijd ons dan van de ijzeren greep
van wanhoop en verdriet.
Laat onze pijn naar buiten komen.
Laat ons weten dat u openstaat
voor al die gedachten en zorgen
die verborgen zijn voor anderen.
We zien u niet als tovenaar
die in één keer alles goed maakt.
Maar we weten dat er een kracht is
die groter is dan wij.
Die mogelijkheden scheppen kan
die wij voor onmogelijk houden.
Til ons boven onze tranen uit
en bundel onze krachten.
Maak ze sterk
door ze te binden aan uw kracht
die alle verstand te boven gaat.
(Zeg het maar gewoon_2_p42)
Liefde die groter is dan ons hart,
- als U er bent –
wij roepen U om hulp
omdat we niet weten
waar we het anders zoeken moeten.
Zie onze woede over
zoveel onrechtvaardigheid
in deze wereld, dit land, deze plaats
zie ons verdriet over zoveel lijden
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zie onze schaamte over
wat mensen elkaar aandoen
zie ons berouw over alles wat we nalaten
zie onze spijt over wat we niet opbrengen.
Zie ons
Liefde die groter is dan ons hart
-als U er bentwij roepen U om hulp
omdat we niet weten
waar we het anders zoeken moeten.
Help ons onze ogen te openen
voor wat ons te doen staat
voor wat we kunnen doen,
hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt
Geef dat niets ons weerhoudt
aan het licht te brengen
wat gezien moet worden.
Liefde die groter is dan ons hart
Zie ons
Help ons zien.
(Uit: 40dagentijdkalender Kerk in Actie 2018, bron: CCME)
Tussenspel
Gemeenteraad
Stil gebed
Onze Vader
Delen van de bloemengroet
Zoals je wellicht weet, zijn er aan het begin van de vastentijd spaardoosjes uitgedeeld aan de
kinderen en ook oudere spaarders in de kerk. Deze spaardoosjes mogen op 1e Paasdag
ingeleverd worden in de kerk. Mijn vraag is of je dat morgenochtend wilt vermelden bij de
mededelingen in de kerk? Dit verzoek is namens de ZWO-groep.
Inzameling van de gaven
Eerste collecte (zwarte zak):
Tweede Collecte (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk.
Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.
AAN HET EINDE
We zingen (staande) slotlied: Lied 556:1, 3 en 5
Uitzending
Zegen
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Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
Orgelspel
Inzameling van de gaven bij de uitgang

