
ACHLrn~ 26 febr. 1989 

PSALM 116 
MARKUS 14, 17-31 
tekst MARKUS 14,26 

"En na de lofzang gezoN;en te 
hebben, vertrokken z~ naar 
de Oljjfberg." 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Het is een goede c;ewoonte in onze kerk 
~ 

om in de lijdenstjjd 

geen uitbundige lof1iedfren te zingen. De t~d-voor-Pasen, de 

Veertigclagen-t'id is al t5.id ingetngen en bescheiden. Daar zj,jn 

verschi11e den redenen voor • 

Allereerst zegt 
.' 

de naam ons al iefs:Ljjdenst::id; tjjd van ljjden 

De weg van Jezus naar Jeruzalem is een lijdensweg. 

Meestal wordt die 'Ne:.-; naB,r ;'eruzalem geschilderd als een weg 

omhoog, een pelgrimsweg; want vvordt er gezegd: ''vjj gaan op naar 

Jeruzalem; Jeruzalem is hoger, want God is hoger en dIlj ben je 

in Jeruz lem een beetj e dichter bij God. HaaR voor Jezus is deze 

weg een afdaling geweest, naar de diepste duisternis van goede 

~Trjjdag. Voor Jezus betekende Jeruzalem: Dood. 

Een tweede reden, dat wij ;n deze tijd geen lofliederen in 

de mond nemen is deze. De lildenst:'jd is voor de kerk een vrese

bjk moeiLjke bjd, omdat naast alle goede dingen juist in éèze 

tijd het VERRAAD een grote rol speelt. Jezus werd verraden door ëén 

van zljn eigen volgelingen. ~ant Judas was tegen de druk van het 

grote geld niet opgewassen. En mj sleurt Jezus in de handen 

va snelrechters en twwederangs theologen. 

l;Jij als volgelingen van Jezus, worden b i .l dit verraad bevangen domoor 
j 

een gevoel van diepe schaamte. Schamate dat een zo Godvruchtig
 

mens blijkbaar tot een dergelijk hoogverraad in staat is.
 

Het is deze schaamte ~- die ons ervan weerhoudt om lofzangen
 

in de mond te nemen. :'e schaamte om ;uJ-verraad snoert ons de mond.
 

Er is nog een derde en laatste reden v/aarom het HAI,LE~UJA in 

deze tjjd verstomd. De verhalen die 0(..'8 in deze veertig dagen wor

den verteld, confronteren ons met de zelfkant van de maatschapp~. 

Verhalen over tollenaars en lan~lopers, over ')linde en zieke en 

verminkte mensen, verhalen over weggelopen jongeren en onver

antwoordelijke ouders, verhalen over de misere van arbeiders; 



verhalen kortom die ons confronteren met mensen die aan de rand 

van de samenleving leven, en die daar het hoofd boven water 

proberen te houden, mensen die vaak geen adem meer hebben omte 

zingen; hier past geen lofzang. Het is ten enen male ongepast 
./ 

om hun misre te willen overstewaen met onze lofliederen. Hier 

past alleen maar solidariteit; bewogenheid met vertrapte mensen. 

Geduld en barmhartigheid, );aar geen loflied:eren. Dat zou al te 

arrogant zj1n. 

Het joodse volk heeft a' tjid een bjizondere liefde gehad voor 

lofliederen. Yasst het brengen van offers en het op verlloogde 

toon voorlezen van de Torah in de synagoge, is het vO'Jral de 

lofzang die de vreugden en angsten van mensen bjj God brengt., 
Ter gelegenheid van het grote jaarlj,ikse Pesach-feest, de ga

dachtenis aan de redding vaN Israel uit Egypte, zingeN de joden 

d~ HAI,I,EL-psalmen. Die zg. HALI,EL-psalmen best'J.an uit de psalmen 

113 t/m 118. Het zjjn tj uitstek loflüderen. laar we hebben 

kunnen horen, dat ook bjj Isanel liederen uit nood geboren worden. 

Het is niet alleen maar HALLElUJA, want steeds weer ~orden mens® 

gedreven om de Godverlatenheid te verwoorden in hun liederen. 

'-'ij hebben daarsf;raks gezongen: !JJ ..f I 
"Ui t diepte van ellend_e roep ik tot U 0 Heer, G;'i kunt verlossing 

zenden." Dat is zo 'n lied uitnood geboren. '7ant ondanks de 

schone scWin van prachtige hu'zen en gli mende auto's is de 

nood van ons leven groter dan het ljjkt. "anuit de treurnis van 

het bestaan, dat geteisterd wordt door tweedracht, jalouzie en 

eenzaamhei.d, ziekte en dood, vanni t die diepte van ellende zing® 

~i liederen uit nood geboren. 

W!.j hebben gelezen Psalm 11 t). }~en psal111 waarinft doodsangst 

onder woorden wordt gebracht: 

"Banden van de dood hé, den m') otlvangen, angsten van het doè.en

rjjk hadden m~i aangegrepen, ik ono.ervond benauwdheid en smart. 11 

~{ef staat er niet zo betst vnor met deze n·,ens. Het leven n1fi:t 

aankunnen uit angst voor de dood;< dan bl'jft je niet veiè lover. 

De benauwheid en smart van ons eigelJ leven,geven soms ook 

weinig aanleiding tot lofgezang. 
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~~aar dal". vervolgt deze psalm: 

"Io'~aa:" i\: riep de T'aam des Heren aan: 

Ach Here, red rlli;il;i leven!" 

want het is een lied uit nood geboren: 

Ach Here, red m:;,jn leven!" 

Ik vervlonder m5,i er dagel~iks weer over, dat mensen die :Ln de 

meest eroarFlel: ;ke omstandigheden leven erm weg vinden om hun 

zorgen enmgsten b~ God te brengen. Ja de psalmist van ps.116 

si aagt er zelfs in vanui t z~4n doodsangst op te klimlllen tot een 

loflied voor de Here. 

"Ik zal U lofor/fers brengen 

en de Naam des Heren aanroepen,
 

in de voorhoven van het huis des Beren,
 

in Uw m dden, 0 Jeruzalem. iiALJ"EJ,UJA"
 

Daar is nogal wat durf en :moen. voor nodig om in de lijdens

t~d het HALL~LUJA te laten klinken. 

Grote delen van het Oude Testament getuigen ervan dat de lof

zang Voor Isarael a.h.w. het asfalt op de weg naar Jeruzalem is. 

Dankz'i de stuwende kracht van lofliedel'en kan het ons gelukken 

om God te bereiken, want in feite is de'wereld te klein om de 

lofzang op de God van hemel en aarde te kunnen bevatten. 

W~ probere~ dan misschien el om God gevangen te houden inde 

voorholen van onze tempels binnen de mur-en van onze kerken, 

maar in feite is het 10flied te hoog/te diep voor onze wereld, 

en juist rlaarom ~an 
~ 
het 10"lied tot in

./ 
de hemel reiken, waar 

wi,j de stem van God kunnen opvangen die zegt: 

"Ik zal jouw leven redden!" 

Het is dan ook niet voor niets dat orthodoxe joden op 

sabbat niets mogenjbehalve b~bellezen en ~~ zingen. ~n net als 

de joden zingen wij iedere zondag liedren, uit nood geboren. 

W:j zj,in mensen in de Fidenstj,jd. En wij /lijdende mensen/ ste~len 

vragen; waarom-vragen li,;gen dageb.iks op onze lippen. 

~-'aarom l.ijden en dood, waarom oorlog, waarom ho nger, waarom?? 

\'/)4 zingen niet meer, maa:,: wjj stellen vrae;en. W;j hebben geen 

tijd meer om te zingen, want het materialisme en het ecilinomisch 

denken houdey ons vee]. te veel bezig. 
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___ f~ t7t~Ir'? /7,A-1
 
w~ zeggen misschien wel dat we&een kracht meer hebben om
 

te leve~ m(taT is het niet zo, dat·TIj in wezen voor God geen
 

t" \d meer hebben.
 

WD zingen niet Beer, nee, w~ stellen slimme vragen aan onze
 

lieve Heer, en i~d.ere, zondag.:vach~en_ w\j op ,een antwoord uit de J 

V:>-/ Un!~ o{, ,- L<.<,~f C«" I <?~i .;:c-Ui.wr .... i. " , < ",,/(-( ••,1, I.f...~ C0-. C"'" /UYJ Co, Clhemel. ~( -~,{û.. ti
ie l';7 f<:'" "'j" ;:'-<'-<'~ &~!.o<'J'~. .., 

Maar zo werkt dat nlet. Een van de grote lnsplratles van het 

jodendom is~dat gebed en lofzang ononderbroken door moeten gaan. 

Luister maar naar~et joodse tafelgebed, dat v66r iedere maaltDd 

wordt uitgesproken: 

l' Gezegend z'jt Gij, Eeuw;.ge, onze God, 

koning der wereld, die het brood uit 

de aarde doet voortKomenr " iJ 1 
1Ä. Lr.. ·v...... ~ 1_"-'~'" L ) 

na de maal tiid zin~en -de een loflied ('let de hele familée: 

Heilig, heilig, heilig is God de Heer Zebaoth.HALLELUJA! 

Geen omhaal van woorden, maar een lofzang die zegt waar het op 

sta;3.t. Een lofzang die al tjjd en overal weer herhaald wordt; 

net zoals de heilsgeschmedenis ga[ t de lofzang onghinderd verder. 

Niets kan haar tegenhouden. 

De mansen die leven aan de zelfkant van de maatschapp~ 

krjjgen in de lofzang hun plaats, maar ze'lfs in het gevaJ van 

~oogverraad gaat de lofzanh ongestoord en ongehindred verder. 
- ... I 

Als de discipelen tegen de avord aan tafel gaan met Jezus, 

en n"'iets vermoedend de maal t:;jd nuttigen, dan ineens kondigt 

Jezus aan dat eén van hen verr~ad zal plegen. Je ziet de dis

cipelen van kleur ver~c;hieten en elkaar aankijken:! "Ik ben het 

toch niet? Zou hij het .• ?Tl 

En terw5jl de discipele;- in op!.)erste vf;rwarring verkeren, n 

Neemt Jezus brood en vri,jn en deelt ze rond, a:J.s voorui twijzing 

naar z~n kruisdood. Het brood, dat is ~jL Jichaam;de ~jn, dat 

is het bloed van mijn verbond. 

Je ~un+ je voorste!len dat de discipelen weinig eetlust meer 

hebb en. Hw Heer zal verraden worden en sterven?? "JezushóÛd t 

in deze verwarrende situatie het initiatief en ter gelegenheid
I 

van het grote Pesach-faest heft Hij zoals gebruikeHik de lofzang aan: 
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"JfJi('-7'(' «(~'{ ti V<-"<.ClL~{. c1t-; 

J['1 ;).~? (~~ /-'-v / cl 1.00,:'{ij'.-"" (.~~ R.·j. {() .f ~1I.-"l, '/c~l/ ;.~ th ~'-"- cL0 j{e/u~ r, 
t-_De hallel-psalmen overstemmen de verwarring en het gemurmel 

van de discipelen, en aarzelend beginnen ze mee te zingen: 

"De Heer is met nDj, ik zal niet vrezen, ,-:at zou een mer,s m:ij doen? 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten ~~ juichen en
 

ons daarover verheugen • ~ooft de Here, want qij is goed, ja
 

zijn goedertierenheid is tot in e\-,;uwigheid, ft LTJELUJA!
 

,Jl"
En markus schr:jft: Ya de lofzang gezongen te hebeel" , vertrokkm
 

zjj naar de OFjfberg.
 

Niet zomaar een lofzang, ma-r eer lied u't nood geboren, een
 

lied dat zingt over doods 8 ngst en benaw:enis (zoals we lazen in
 

psalm116), een lied in Getsemane, een lofzang in de l:,jdenstjjd.
 

We moeten de kracht van~ lofzang niet onderschatten, want
 

de geschiedenis' leert nIs dat murei kunn~n bezw~ken onder de
 

kracht van lofliederen.
 

Door lofliederen t8 zingen maken wtj a.h. "....'. ruim baan voor God
 

in ons leven, door te zingen banen v~j God een weg door ons leven.
 

Latev we alsjeblieft niet/nooit ophouden met God te loven,want
 

een lied jaagt alle duivels ~oorgoed op de vlucht , een lied
 

overstemt het geraas van hen die zeggen: Er is gee~ God.
 

Een loflied is de toonzetting van ons eigen lief en leed.
 

En God hoort die tonen. God herkent onze toonzetting, hij hoort
 

en ru,i verhoort.
 

Nog een aspect hebben we niet genoemd. Als we de versen b~
 

Markus nauwkeu·ig doorlezen dan zien 8 da t r~arkus ons probeert
 

duidel~k te maken dat het tegengestelde van de lofzang is: de
 

verloochening.
 

"Br zullen mensen zijn die aanstoot aRn rffii zullen nemen",
 

zegt Jezus. En Petrus reageert furieus en verontwaardigd: "Eaar
 

Heer, ik zal U toch nooit verloochenen, Ik to-ch zeker neit?"
 

Het zal ons nooit lukken om hoe aarzelend ook ~~~zang aan te
 

vangen als wjj God blijven verloochenen. Het zjjn onze woorden, die
 

Petrus uitroept:7 Al moest ik met U sterven Heer, ::- zal U nooit
 

verloochenen!"
 

De Veertigdagentijd is ingetogen en bescheiclen, want wjj gedenken "~I..' 

het hiden ensterven van Jezus Christus. Maar zelfs nu mogen w~ et (~~ i; . 
- _.----:=-- I"" ... ~. I 

al in het volste vertrouwen voorui tgrjjpen naar Pasen; zelfs nu al lr11j-t-tJ~ ,.
 
mogen wjj op verhoogde toon een loflied zing8n:Looft de Here alle
 
gj,i volken, priist Hem alle g"i natieën; want zijn goedertiereYlheid
 
is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eemJigheid.
 
HALJ.JEL":JA 

ALlEN%/5. 


