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Op weg naar Pasen via Palmzondag                28  Maart 2021 

Ik voel me dankbaar dat we na deze Palmzondag toch even kunnen samen zijn 

met deze lezing., ook bijzonder met Leona die weer springlevend is!.  

Het is anders dan in levende lijve en we missen het hard…  

We zitten volop in een tijd van verwarring en onzekerheid en dan doet het deugd 

om ons langs deze weg met elkaar te verbinden en te kunnen delen.  Want zeer 

vele vragen komen immers op ons af. 

- Wie zijn we vandaag? Waar gaan we naartoe? Wat betekenen we voor 

elkaar? Hoe verhouden we ons tot elkaar en spreken we met elkaar? Hoe 

kunnen we van elkaar genieten en afscheid nemen? Hoe kijken we naar 

onze  grotere wereld rondom?  

- Wie is die dienende Jezus? Wat kan hij betekenen voor ons en voor de 

hele wereld? Met Jezus,  volgen we immers allen die lijden, onzeker zijn , 

zich nietig voelen en kwetsbaar zijn. Nergens anders komt hij meer aan 

het licht dan bij die mensen. . 

Wie wil werken aan bevrijding en opstanding moet gaan in deze wereld  

Laat ons zingen,  dat hij onze voeten zou richten naar waar hij woont in LICHT 

LIED: “LICHT DAT ONS AANSTOOT  

Een vriend priester vertelde me onlangs:” ’s Nachts  lees ik soms brevier. In 

psalm 95” las ik dit zinnetje: “Indien je vandaag Zijn Stem zult horen, sluit 

dan niet je hart” Het overviel me. Ik viel stil en kreeg het koud, voelde me 

alleen in die nacht.: mensen slapen of woelen slapeloos van zorgen, anderen 

hebben nachtshift , chauffeurs onderweg, stervenden , zieken vechten en 

snakken naar adem, verzorgenden rennen, anderen krimpen ineen van verdriet, 

eenzaamheid of onenigheid. Er is in mij “iets als een stem”, “iemand als een stem” 

en die heel de zoekende, kreunende geschokte wereld doorzindert: van een mens 

die stamelt, vraagt en bidt: Mijn God waarom hebt ge mij verlaten? Ik weet niet 

meer waarop of waaraan?, mijn huis en thuis kwijt? alle recht op geborgenheid 

en waardering is mij ontnomen?…Help mij, luister naar mij, hou van mij…                                                                                                        

Die Stem, dat horen in jezelf, het is je ingeschapen, noem het je 

geweten”.H. Oosterhuis                                                          

Ik vertel dit omdat het Palmzondag is. Het Palmverhaal roept mij beelden op:                                                                                     

- Ik ga met pa “palmtakjes” steken op grond en weide van ons boerderij.. 

Palmfeest of Soekoth bij de Joden was immers een landbouwfeest. Dankbaar om 

Gods bescherming; zegen en opdracht om te doen wat moet gedaan om zo de 

oogst van het leven binnen te halen.                                                                                         

- - Onverwacht, sinds vorig jaar, zijn dat nu, beelden van  overvolle ziekenhuizen 

en omwikkelde zorgverleners  wandelaars die afstand bewaren, lege kerken met 

enkele biddende mensen, verwarrende protestbetogingen en daartussen 

overrompelende uitspraken en berichtgevingen… 
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Bij de intrede van Jezus in Jeruzalem riepen de de armsten  om een nieuwe 

leider die de romeinse bezetting zou opheffen en gerechtigheid en vrede 

brengen. In plaats van een machtige sterke leider te paard, kwam een antiheld 

gezeten op een ezel, het lastdier van de armen. Een sjofele koning, een dienaar, 

een zachtmoedige vriend . Iemand die troost, hoop en bevrijding wil brengen, 

stem zijn van hen die niets betekenen.. Maar nu anders dan zij het zich 

voorstellen…Dat is hun leider,  Jezus die altijd zulke uitzonderlijke kracht 

uitstraalde,  die hen gewoon hoopvol en opstandig blij maakte  en anders naar het 

leven deed kijken.. ? 

 

BEELDEN Van de INTOCHT en de lezing Mc. 11, 1-11 
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Deze week is de Goede week. Het Paasfeest, feest van bevrijding en uittocht is 

nabij… bevrijding uit een hardvochtig systeem van militaire bezetting, gesteund 

door de priesterklasse,  en een economische structuur van groei, productie en 
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consumptie waarin mensen niet meekunnen en ondergeschikt zijn aan de winst. 

Die roep om vrijheid klinkt tot op vandaag, waar ook ter wereld.  

Jezus viert met zijn leerlingen het laatste avondmaal en gaat met hen naar de 

Hof van Olijven om te bidden. Doodsangst slaat toe. Dan is het Goede Vrijdag: 

de kaarten zijn geschud, het oordeel is geveld.. Jezus  moet verdwijnen…                                                                                                                 

Is die weg van Jezus dan doodgelopen? Gezeten op een ezel, ingehaald als koning, 

lijdend als een lam en nu sterven als een slaaf                                                                                                          

Is hij mislukt in dat visioen van Hoop, vrede en gerechtigheid voor alle mensen?  

 

BEELDEN  met het lied  “GROTER DAN ONS HART  

 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 



9 
 

Is het komende rijk Gods op aarde dan toch een utopie?                                            

Ik wil even twee profetische stemmen in het licht zetten, naast honderd 

anderen die  tekens, woorden en daden van ongeziene groeikracht stellen, van  

solidariteit,  hoop en overwinning op de dood  

 

 

- Dit jaar bestaat Broederlijk 60 jaar.  60 jaar solidariteit tegen onrecht 

en armoede in de wereld. 60 jaar voor verandering van levenswijze, van 

systemen die mensen verdelen en uitsluiten en die onze moeder aarde naar 

de vaantjes helpt.. Was dat een droom, een utopie?. Duizenden                                                                                                    

mensen hoorden die Stem en creëren nog steeds oefenplekken van anders 

leven, anders werken en opvoeden; Delen leven, brood en geld, steunen en 

helpen gemeenschappen die over de ganse wereld ontstaan om te vechten 

voor een gelukkig en gelijkwaardig bestaan voor ieder…Dit jaar staat 

Bolivia, Congo en Palestina in de kijker.. (beelden?) 

- Onze paus Franciscus trok naar het “onbetrouwbare” IRAK. Een “oude 

manke man”  (zei de reporter) zonder glorie noch pracht en praal (op een 

ezel!) bad op het puin van woningen, moskeeën en kerken. “Tutti fratelli”. 

zegde hij. We zijn allemaal broeders…In die toon sprak hij als katholiek 

kerkhoofd voor het eerst met de sultan, hoofd van 

moslimgemeenschappen. Eenvoud, durf en moed, hoop en vertrouwen was 

zijn boodschap…  

-  
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- EN WIJ?  

 

- Met COVID 19 delen we wereldwijd hetzelfde lot, maar tegelijkertijd zijn 

we tot onszelf en onze bubbel gedoemd.  Deze wereldcrisis is als ”de 

kanarievogel in de koolmijn” Heel wat stemmen vragen zich af: “Zijn we te 

ver gegaan in onze obsessie van steeds meer, groter, mooier  en sneller.. 

Waar liggen er grenzen? Zal de impact van de klimaatverstoring, de 

migratiestromen en bevolkingsgroei niet nog groter zijn?” vraagt Steven 

Vromman  zich af in zijn boek: “Amor Mundi”   

- EN dan is er die ANDERE STEM diep in ons en in onze samenleving “Ben 

Ik/zijn wij bereid om het roer om te gooien en maatschappelijke offers 

brengen om te delen? Willen we er werk van maken om genoeg te hebben? 

Durven we onze welvaart verleggen van “Groei “ naar “Verdelen”? 

- PALM-PASEN…We zwaaien met de palmtakken, in de antieke tijd een 

teken van overwinning. Rondom ons gebeuren overwinningen. Dank zij 

allerlei oproepen tot consuminderen, leren leven in evenwicht met natuur 

en aarde, met “genoeg en duurzaam”, samen tuinen, buurt-winkelen, anders 

wonen, spelen en vertragen, stilte en spiritualiteit inbouwen, luisteren naar 

de mensen uit het zuiden, de vluchtelingen, op zoek gaan naar hun kracht 

en hun talenten, hun projecten een duwtje in de rug geven …                                                                               

Zullen we ook onze machtige leiders “te paard”  kunnen bewegen tot meer 

“Amor mundi- liefde voor de wereld” door radicale keuzes en volgehouden 

engagement op langere termijn? Klimaatopwarming, armoede,  economie , 

sociale ongelijkheid wachten op krachtdadige antwoorden..  

- Dat onze altijd groen blijvende takken gezegend mogen zijn als teken van 

de overwinning van de hoop op leven, als een kwetsbaar houvast in weer en 

wind… 

 

Na Pasen, in Jeruzalem,  na de dood van Jezus en in de stilte  vormde zich in een 

nieuwe  groep gedreven door kracht en hoop..                                                   

Zou dat ook vandaag zo kunnen zijn voor ons? Dat we later na de pijn, na de 

geschokte samenleving, de omver gesmeten economie, samen op zoek gaan naar 

wat echt belangrijk is en wat een hartverwarmende toekomst biedt??.              

Zo loopt Jezus weg niet dood.  Hij loopt voort in zovele Paasmensen die tot 

op vandaag hun hart niet sluiten… De Stem horen van lijdende mensen en een 

lijdende aarde en de STEM is van die Ene die altijd in ons is en ons vrede geeft! 
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SLOTGEBED     

                                                                                                                                                                   

God                                                                                                                                                                               

Het lijdensverhaal van vandaag weegt zwaar.                                                                  

Voor vele mensen hier  en in het zuiden  

zijn pijn, lijden en dood een dagelijkse realiteit.  

Jezus’ weg loopt verder,  

hier bij ons en ginds 

Zijn Stem klinkt ons in de oren als een zegen en opdracht: 

“blijf het land bewerken en doe wat moet gedaan worden.”  

Zet ons in gang  

zodat we als paasmensen gaan,  

richting Rijk van God,  

in een veranderende samenleving  

waar we elkaar niet uit het oog verliezen 

richting vrede en gerechtigheid  

Sterk onze hoop dat lijden en verdeeldheid ,  

dood en uitsluiting niet het laatste woord hebben 

Laat de groene palmtakjes hiervan een teken zijn 

Moge het zo zijn. 
 

Van harte een GOEDE WEEK met open hart en ZALIG PAASFEEST! 

 

Met dank aan Lieve Wuyts waarvan ik de toelating kreeg om haar dia’s te 

gebruiken. 

 

 

        Annie Thijs, 27-03-2021 


