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Overdenking  bij 1 Koningen 1: 15-18; 1Koningen 2: 19-21 Psalm 27: 1-5 en Lukas19: 37-48 

 
Met de Lucaslezing vallen we midden in een feest van aanbidding: in het voorgaande, dat we niet 
hebben gelezen, wordt beschreven hoe de leerlingen een ezel voor Jezus moeten halen. Maar daar 
gaat het vandaag niet over. Het accent ligt op de teksten die daarna komen.  
 
Jezus en de leerlingen hebben bijna Jeruzalem bereikt.  
Ze staan voor de Olijfberg.  
Er moet nog een berg genomen worden zou je kunnen zeggen. De berg op en de berg af en dan zal de 
stad zich laten zien. 
Op de top van de Olijfberg staat een gebedsplaats.  
Op deze top van de berg, riepen de leerlingen het vol aanbidding en vreugde uit: Gezegend Hij die 
komt als koning, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel, en eer aan de Allerhoogste.  
Alle bergen zijn genomen, alle stenen uit de weg geruimd, na een lange tocht komen de leerlingen met 
hun Heer aan bij de stad Jeruzalem!  
De leerlingen zijn blij, vieren feest, schreeuwen het uit…loven God. 
En ze roepen dezelfde woorden als de engelen zongen bij de geboorte van Jezus: Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde. 
Op de top van de berg worden ook de tegenstellingen zichtbaar, zoals wel vaker in het leven gebeurt 
als je op een top bent : 
-De juichende leerlingen, die God loven, die dankbaar zijn 
-De Farizeeën, de godgeleerden die zich irriteren aan het gejuich van de leerlingen 
-En Jezus, die weet wat er aan de hand is in Jeruzalem. 
 
Juichen op de top van een berg.  
Zou je mogen zeggen dat het juichen, het God loven als het ware een dak is, een paraplu, om het leven 
aan te kunnen? Om je aan vast te houden. 
Zoals we lazen in psalm 27.  
Niet dat je het altijd zo voelt.  
David die in deze psalm benoemt, dat hij ondanks alles wat hem benauwd, alles wat hij gedaan heeft, 
hij zich gedragen weet door God.  
Soms tegen beter weten in zeggen, zingen, uitroepen, Bij de Heer ben ik mijn leven veilig, voor wie zou 
ik bang zijn? 
 
We hebben het Oekraïners horen zeggen: we zijn niet bang.  
Iets wat ik me niet voor kan stellen.in zo’n gruwelijke oorlog zeggen dat je niet bang bent, terwijl de 
raketten je om de oren vliegen.  
Is dat: in alles wat we nu meemaken toch zingen: zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel 
om mij heen geslagen. Zo is mijn God. 
 
In het adventsproject staan 4 vrouwen centraal: vier vrouwen. Vandaag staat Batseba. Ik heb mij 
afgevraagd en heb er naar gezocht: wat is het sterke van Batseba? Waarin valt zij op?  
Er wordt over haar niet veel geschreven. We moeten het doen met een paar teksten, waarvan we 
delen hebben gehoord.  
Waarin was Batseba sterk:  Zij stond op. En ging met een belangrijke vraag naar David. 
En dat was bijzonder in die tijd: een vrouw die opstaat. Daarom staat het beschreven, denk ik.  
Ze liet het onrecht niet gebeuren. 
 
Ze staat voor een 2e keer op. Ze stelt een vraag aan haar zoon Salomo. 
Ze staat in hoog aanzien bij haar zoon, die nu koning is. Hij knielt voor haar en laat voor haar een 
tweede troon aanrukken. Zij moet voor Salomo veel betekent hebben, als hij voor haar neerbuigt en 
haar een 2e troon geeft.  
Ze mag alles vragen. 
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Maar zit in de vraag een onzuiverheid of een list? Is zij gebruikt en heeft zij zich laten gebruiken door 
Adonia, stiefbroer van Salomo die geprobeerd heeft koning te worden. Salomo doorziet de list van 
Adonia. 
 
Zuiverheid. Daar ging het toen om, daar gaat het nu om. 
Ook in werkomstandigheden heb je wijze mensen nodig die de vinger op de onzuivere plekken leggen. 
In alle situatie van leven en werken heb je mensen nodig die over je schouder heen meekijken en de 
vinger op de zere plek leggen. 
Het blijkt nu steeds meer dat in situaties van macht er niet altijd zuiver gehandeld wordt. Nu niet, in 
het verleden niet, en hopelijk gaan we hier in de toekomst anders mee om. De sporen van het leed zijn 
voor velen nog steeds voelbaar, ook in de kerk. 
 
Terug naar de Lucaslezing  
De leerlingen herhalen, wat de engelen bezongen toen Jezus was geboren: 
Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. 
Voor de Farizeeërs is het godslasterlijk wat de leerlingen roepen en vragen Jezus: laat het stoppen, laat 
het ophouden: 
En Jezus zegt: ‘Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen’. 
Want horen zullen we het! 
 
Is dat:  
Als wij stoppen met het vertellen van de verhalen over God, over Jezus 
Als wij stoppen met recht doen 
Als wij stoppen met vredestichters zijn, 
Als wij stoppen met het diepe vertrouwen dat God ons nabij is  

Dan zullen we op een andere manier horen wie en hoe God is en hoe het leven met God is. 
Dan zullen de stenen het uitschreeuwen. 

 
Jezus ziet de stad voor zich liggen. Jeruzalem! 
Jeruzalem het hart, het centrum van geloven, van leven van God die de mens ontmoet.  
Het centrum van aanbidding. 

Het is er een puinhoop. 
En dan die intense woorden: Jezus huilt  
Hij huilt om het lot van de stad 
Hij huilt om het leven dat de mensen lijden. 
 
Stad, had jij maar geweten wat vrede kan brengen 
Had jij maar geweten hoe het leven met God is 
Hoe het leven naar Godsontferming is 
Dan had het kwaad geen vat op je gehad. Had jij maar geweten… 
Laat Jezus hier zien dat het leven met God anders is dan de leer van de farizeeërs?  
Want de Schriftgeleerden, de Farizeeërs, de Sadduceeërs zij zijn de leermeesters in de tempel.  
Zij zijn de godgeleerden die het volk leerden. 
Laat Jezus hier zien dat de mensen, het volk niet verder nagedacht hebben? 
Hadden ze zelf geen inzicht meer in de God van Abram, Izaäk en Jacob? 
 
Jezus kijkt vanaf de Olijfberg naar de stad en ziet en weet. 
Het is nu de tijd om hier aan de mensen te leren hoe het leven met God bedoeld is. 
Jezus gaat aan het werk in het centrum van geloven en aanbidden. 
Hij daalt af naar het hart van de stad, de tempel. 
Hij maakt korte metten, wijst op het onrecht dat hier geschiet, 
Het tempelplein is een rovershol geworden 
Het tempelplein is bedoeld als een plaats van gebed, van inkeer, voor de mensen, voor het volk. 
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Jezus leert en verteld hoe het leven en het leven met God bedoeld is. 
Het delen van het brood, de hoer en de tollenaar in de ogen kijken, de lamme helpen naar het 
borrelende water, de angstige leerlingen tegemoet lopen over de kolkende zee, de ogen openen voor 
het leven, werkelijk recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling. 
En net als op andere plekken in het land, hangen de mensen aan zijn lippen. 
Zij krijgen antwoorden op hun vragen en hun leven krijgt weer perspectief. 
 

Ik vraag me vaak af: wat als Jezus nu zou leven, wat zou Hij zeggen: 
Wat zou Hij zeggen als Hij aanwezig was geweest op de Klimaattop in Egypte?  
Wat zou hij zeggen en zien als Hij bij de hekken van Ter Apel zou staan? 
Wat, als Hij aanwezig zou zijn in de door oorlogen kapot geschoten steden? 
Wat als Hij zou zijn in de gebieden van Afrika of Jemen waar gruwelijke honger heerst. Zou Hij huilen? 
Huilen, om de honger, om de overvloed, om de wapens die gericht zijn op elkaar? Huilen om ons 
zwijgen? 
 

En  ….Wat zou Hij ons leren 
Waar zijn onze ogen blind geworden voor Gods opdracht om de aarde goed te bewonen en te 
bewerken? Waar doen we wel het goede? Want dat is er ook!  
Velen van ons hebben momenten dat de angst ons om het hart slaat: 
Bij de berichten over de toenemende armoede  
De angst voor minder eten en kou. Het dagelijks eten niet meer kunnen betalen. 
De angst voor natuurrampen door de klimaatveranderingen 
De angst dat de oorlog in Oekraïne wereldomvattend wordt 
De angst dat je je bedrijf moet verkopen, je winkel moeten sluiten. 
En noem maar op. De tegenstellingen zijn groot, want naast armoede zijn er velen die leven in 
welvaart. Naast de klimaatcrisis is het een prachtig najaar, genieten we van een prachtige natuur. 
Naast de ruzies en de oorlogen, zijn er velen die leven in vrede met elkaar, genieten van elkaar, en 
wordt er van elkaar gehouden. 
 

De vraag: hoe ga ik om met alles wat er om ons heen gebeurd 
Hoe ga ik om met de angst die ons soms bekruipt? 
In het groot kunnen we de vraagstukken niet oplossen. 
In het klein kunnen we iets toevoegen aan een wereld van vrede. 
Voor de regeringsleiders is er de opdracht om de aarde die ons gegeven is goed te bewonen en te 
bewerken. 
En die opdracht heeft elk mensenkind. 
En ja, ik geloof wel in die druppel die helpt, dat al die druppels bij elkaar een emmer doet overlopen. 
Wat ik doe, hoe ik leef, dat doet er toe. 
En daarin heb ik nog veel te leren, te veranderen.  
Tijdens de vakantie kwamen we in een open kerk deze poster tegen: 
Hij is opgehangen aan de gordijnen van een biechthokje 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe is het met mijn binnenkant? 
 

Jezus houdt de mensen en ons een spiegel voor. Veel om over na te denken. 
En veel om met elkaar over van gedachten te wisselen.  
En als bij de een de angst om het hart slaat, elkaar te bemoedigen. 
In deze adventstijd het projectlied in je zelf te herhalen:  
 Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
 Wie geeft het aan de mensen door? 
 

En de woorden van Jezus aan te halen: Wees niet bang.  
En samen te zingen, soms tegen beter weten en voelen in:  
De toekomst is al gaande. Heb je het al gehoord? 
De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande naar nieuw bewoonbaar land.   Amen  


