
VlYCKEL --].[ SLSAT 19 maar t 1989 

PSALM 116 
MQRKU.B 14,17-31 

tekst: HARKUS 14,26:"Hei't se de lofsang songen 
hiene, gangen se nei de Oliveberch." 

Gemeente fan us Hear Jezus Kristus, 

It ys in goede gewoante yn us tajerken om yn de tiid foar Peaske
 

yn de l:.ijdenstjjd, gjin Iofsangen oan te heffen. De fiertig dagen foar
 

Peaske is altyd in tiid fan stimmichheid en beskmedenheid. En der
 

bin ferskillende redenen faar.
 

Yn it foartste plak seit de narJlme us al iets: lJijdenstiid. 

De wei fan Jezus nei Jeruzalem is in bjdenswei. Yn eregel wird dy wei 

fan Jezus nei Jeruzalem ofskildere as in wei omheech. TIy geane op 

nei Jeruzalem, wurd er dan sein. Jeruzalem is heecher, want God is 

heecher,en yn Jeruzalem binnen we dan in bytsje tichter by God. 

Na foar Jezus hat dizze wei in delgoJilg west, -r'ei de tsjusternis 

fan Goed Freed. Foar Jezus betsjut Jeruzalem: Dea. 

Intwadde reden, dat wy yn dizze tiid gjin lofsangen oanheÊfe is
 

dizze. De l:ijdenstiid is foar de tsj erke mn oegriislik moeiljjke tiid
 

omdat neist alle heeche verwachtingen krekt yn dizze tiid
 

it ferried yn it ljocht stiet. Jezus waard forrieden troch ien
 

fan syn eigen neifolchres. '/ant Judas wie tsjin de ferleiding fan i t
 

grutte jild net opwûchsen en hy slepet Jezus yu hannen fan sleuwa
 

an1btenaren en twadderangs theologen. En wy , as neifolchers fan Jezus
 

wurde by dit forried oerfallen troch skamte. Skamte, dat in sa
 

Godvruchtig minske y>steat is tel heechforried. ~~n dizze skamte
 

bint us de mûle, sadat wy gjin lofsangen mear sjonge •
 
.... 

In tredde en lêste reden werom at i t HALLEI,UJA ferstomt. 

De ferhalen dyf us yn dzee tiid fertelt wurde canfronteare ás 

mei de selfkart fan de maatskipplj. Perhalen oer tollenaars en 

swali\:ers, oer bline H<e en sike Gh v8rminkte minsken, ferhalen oer 

opstandiche jongeren en ûnferantwurdeïike alden, ferhalen oer de miSEre 

fan it arbeidersfolk, Koart~t: Ferhalen dy't 68 confrontere mei 
minsken dy't oan de rane fan de - ,

samenlev/ ng f'er'keere, en dy t dier 
probearre de holle boppe wetter te halden. 

Der past gjin lofsang. It soe al te ûnfertsoenlik wêze om 

hán misere oerstemme te wollen mei ds loflieten. Hjir past 

allinich mar solidariteit, gjin lofsanGen, dat soe alt e 
arrogant wêze. 
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It joadske folk hat altyd lofsangen in speciaal plakje joun. 

Feist it offerêen en mt op ferheechde taan foarlêzen fan de wurden 

fan de TORAH yn de timpel is it foaral de lofsang, dy't de 

veugden en angsten fan minsken opdraache kin by God. 

o,y gelegenheid fan i t grut te ierlikse Pesach-feest jJfl., 

de Israelieten betinke danffi rêdding ut Egypte, by gelegenheid 

fan dat feett sjonge de j oaden de HAUJEL-psalmen. 

Dat binnen de psalmen 113 tot en mei 118. Het binne echte 

loflieten. ;<:"ar we hwawv"e fane moarn heere kinnen dat ek by 

Israel liet er: ut need geboren wurde. Vly hmv dat heare kinnen yn Psalm 

116. It is net allinich mar HAIJIJEJJUJA t want hieJtiid wer Wl1rde 

minsken oantrunt om hun Godferlittenheid ûnder wurden te bringen 

yn in liet. 

ryy sjonge ek altyd wer lieten ut need geboren. Dant al us 

moaie hûzen en glans:' ende autoos is allinich rnar moaiskyn. 

It bedobbet allinj_ch mar de grutte need fan tb eigen libben. 

tJs bestean wurd ûntheistere tro~h twaspalt,jaloersheid en iens1.1ill

heid, siikte en dea. Fanut de djipte fan us ellinde sjonge wy 

lieten ut need geboren. 

\'Iy hawwe f,- emoarn lêzen Psalm 116. ~';en psalm d;)!"'t foaral de 

angst foar de dea ûnder wwrden bringt. 

"Bannen fan e dea wienen om my hinne spandi, 

de 8,ngst foar i t deaderyk fleach my oan, 

yn druk en drovens kaam ik suver om 1 !! 

It stiet er mei dizze minsk net sa bêst foar. 
.---..... It libben net me",r oankinn.e ut an[;st foar de dea, dan bliuw+' in minsk'\?
 

net folIe oar. ,-,reinig oanJ5eding om lofsangen aan te heffen.
 

l\~ar dan giet de psal:! fierder.
 

"mar ik rop de Hearre by de namne: 

Och, TIearre, Rêd myn libben!" 

Blykber fynt de psalmist in wei nei God. 

Ik stean der alle dagenwr ferbaast fan te sjen, dat minsken, dy't 

li1)j e moa tte yn de J'1ea,st erbarmeJb.ik ofrstannigheden, dat dy in v,ei 

fine om hun angsten en soargen by God to bringen. 
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Ja, de psalmist fan psalm 116 slachet der seIs yn om fan~t 

cle angst foar de dea op te klirilen tot in lofliet foar de Eeare. 

"Ik betelje de ;{eare myn seloften
 

en dat foar it ear; fan it hiele folk,
 

yn e foarhoven fan it hûs faL e Heare,
 

yn dyn fermidden, Jeruzalen. HAJ~LELUJA. "
 

Der is nogal wat moed foar needich om midc: en yn de ljjdenstiid 

rté i t HAJ,LELUJA klinke te li tten. 

Hiele la~en fan it alde Testament binne der tsjûge fan 

dat de loflieten foar Israel it asfalt op de wei nei Jeruzalem is. 

Loflieten lizze as palmen op de strjitten fan Jeruzalem. 

Loflieten meitsje da wy as minsk en God berikke kin~e, want 

yn wêzen is de wrald te lyts om de lofsang op de God fan Himel en ier@e 

becamte te kinnen. 

Wy besykj e dan misskien hiel tiid mar ,ver om God op te sllHen yn 

de foarhoven fan us tempels, binnen de l11uorren fan ûs tsjerken, 

mar 'us wrald is te lyts foar de lofsang, en krekt derom kin in 

lofsang tot yn e Himel rik1j:~ wer't vvy de stü: fan God opheine 

kinne, dyt seit: "Ik sil d;yn libben rêde!" 

No ~lrd it ek begryplik weron't joaden op sabbat aars et 

meie as bibelleze en sjonge. En krekt as de joaden sjonge wy 

alle sneinen wer in liet ut need geboren. 

Wy binne minsken yn de l:i,idenstiid. En wy ste41e vragen. 

FrQgen nei it werom fan alle dingen. 

Werom is der pine en siikte en dea, werom oorlogen, werom?? 

Wy sjonge net mear, mar wy stelle fragen. Hy hmvwe gjin tiid 

mear om te sjongen, want i t materialisme en '~h (Ac ecn,,&v-<,'-() 

~en hal~ûs fierstente folle dwaande. Wy hinne tsjin de druk 

fan it grutte jild net opwûchsen. 

~y sjonge net mear, nee, wy stelle drêge fragen oan us leave 

Hear, en alle sneinen wer wachtsje wy op antwurd ut de Rimel. 

Wy wolle sa graach de heilshistoarje stilsette om anth~rd te kr~en 

Op all us fragen. Nar sa werkt dat net. 

De heilshistoarje is net stil te setten. Gebed e1'1. lofsang gjinne 

altyd troch. ûnunderbrutsen giet de ]ofsan,~ troch, want it is it 
wurk fan God. cl, j &; A..< 0 "1-L Cl' 

3. 

n /
/)b 



It is joun wurden en de dicipelen si tte me", J;aus aan de
 

itenstafel, krekt lykas aare jaunen. Samar ynierren nimt Jezus
 

i t wurd en kundiget aan dat ien 'an de discipele.", ien fan syn eiger
 

neifalchers 'Iim ferriede en utlever je si l-


En we sjoche de discipelen fan kleur feraarjen, en se stamfe mekaar
 

aan en sizze: "Ik bin it mach net? Sae hy misskien•.. ?11
 

Midden yn dy verwarrende situatie n~emt de Heare Jezus ~~X~ brea
 

en wyn en deelt se ut, as in faarutsjoch op syn krusdea.
 

It brea is syn lichem en de wyn is it bloed fan it grutte Ferbûn.
 

Mar it is begryplik dat de discipelen Gjin sin mear hawwe oan
 

iten. Hun ei8en Hear sil ferrieden wurde en utlevere, en hy sil
 

stjerre? Alle moed wurd de mannen untnommen.
 

f1qr Jezus nimt ek na wer it initiatief en sa't se dat went binne
 

mei it grutte Pesachfeest, begjint Jezus de lafsang te sjongen.
 

En hy set yn mei de wurden fan Psalm 113 (de earste fan de HALLEL


psalmen) en sjongt:
 

"Halleluja. J"oovje tsjinners fan de Heare,
 

laavje de namI'le fan de Heare."
 

En de H.AIJLEI,-psalmen oerstemme i t gekrimmenear en getysk fan de dis


cipelen, en al wiveljend begjinne~ ek de discipelen mei te sjongen.
 

"De Heare is myn kr~ft en myn liet,
 

Hy is myn rêder wurden, wat sae in minsk !TIY dwaan? 

Byn i t feest offer mei touwen oan'e hoarnen fan <t>t al ter. {I .Ja: At1C-1..~ .-s.e. 
Der is mar ien die't syn mûle ticht haldt e nd at is Judas, de ferrie~er. 

NIar de oaren sjonge 1}t folIe boarst de lafsang. 

flJo binne myn God en Jo wol ik tankje,
 

heech wol ik fan Jo opjaan. Tankje de Hear,
 

want Hy -1,S goed, ivich dourret syn geunst."
 

En nei't se de lofsang sangen hienen, gongen se nei de aliveberch.
 

skriuwt I'Tarkus. :Taf net samr in lofliet, mar j_n liet ut need
 

geboren, in liet dat sjongt oer an8st faar de dea, in liet yn
 

Getsemane, in liet yn de ljjdenstiid.
 

We meie de kracht fan us loflieten Let ÛTIderskatte, wart de histaarje
 

leert 68 dat lofsangen muorren feroarje kinne yn punhulten!
 

Ik tink even oan de wurden fan Fedd& 0churer:
 
i( 

Ik sjang i t wurd oer berch en dun, far. libben en bih§ld en moarn dan
 

romje wy it pun en bouwe in ruje wráld! 
{.{
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Troch loflieten sjongen te bliuwen meitfJje wy de pourten 

fan Jeruzalem iepen, meits5e wy de doaren fan us libben iepen. 
~ 

tls loflieten binne de grûn der't Jezus oerhlnne gean kin.
 

Troch te sjongen romje wei tt paad foar de Hear.
 

En lit wy net ferjitte dat wy mei in liet it geraas oermachtigje!
 
_ I1 I 'J 

fan dy minsken dy~ sizze: Der is gjin God} 

In lofliet is ek hieltiid wer de toansetting fan us eigen 

leaf en leed. En God heart dy toansetting, God herkent dy 

toanen, hy heart us en hy ferheart us. 

Yog ien aspect moat neamt wurde by dit ferhaal ut I!.arkus. 

At wy nau·.;keurig lêze dan leare wy fan WIarkus dat is tsj inoer

gestelde fan de lofsang 4$+f~~s~$ki~g+i$T is: wa't Petrus seit: 

Ik ken dizze man net. De verloochening is krekt it tsjingestelde 

fan de lofsang. 

"Jimme sille allegear stroffelje", seit Jezus. 

En Petrus reageert furieus en lilk:"Al stroffelje se allegeare, 

ikke net. Al moat ik mei Jo stjerre, ik sil noait sizze dat ik Jo 

net ken!" En sa praten se allegearf skriuwt r~arkus. 

Sa prate wy ek. Ek wy forsaeke de Hear troch te sizzen: Ik ken Jo net. 

De tiid fan fjirtihh dagen foar Peaske is in tiid fan stimmichhheid. 

en beskeidenheid, want wy betiGke de krusdea fan Jezus Kristus. 

r.qar seIs nou al mi!! meie wy us fêstklampe oan Peaske, meie wy us 

F~sthaJ.de aan de lofsang en op ferheechde toan meie wy sjonge: 

(PSALi''1) 117:"Loovje de Hear, alle folken, 

ferheechje hin, aCle naties 
,want machtig is syn geunst oer us 

en de trou fan de Heare is foar ivich. 

Halleluja. 

A)\IEN 
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DAKKGEBED Er VOORBEDE}, 

Hear, Heit yn'e himel, wy tankje Jo dat der loflieten binne 

wer't wy ~s ORn f~st klampe kinne, loflieten, dy't al Js 

angsten en soargen nei Jo ta drage kinne, loflieten dy't 

ds optille ót de ellinde fan dizze wr~ld. Wy tal:kje Jo dat 

wy adem hawwe om te sjongen, dat wy in romte havlWe om ós 

gedachten te verklanken, dat wy as gemeente ós aan de lofsang 

fêsth~lde mei:.!VlY tankje Jo Heare foar j_t n"e ljocht dat in ~lde 

Psalm 00' us libben skynt. ':,' - tankj e Jo Rear datminsken moed 

helje kinne ut loflieten, da-': l1linsken op hun li,idenswei in 

paad fyne nei Jo ta. 

f;lar, Hear, i t bliuwt in IjjcJ.enswei. 

In wei fan teloarstellin,en en fertriet, in wei fan stille pyne 

eh sykte, in wei fan Godsfertsjustering. Foar sa'n soad minsken 

betsjut it libben aars neat as l~en. 

Hear, wy bidde Jo ut de groun fan us hert: IJit ós net allinich. 

Ear wês mei Jo ûr..ei-ndige tJntferming by us, at us gedachten 

us yn ,"e war bringe, at wy it spaar fan it libben bjuster binne. Y 
Hear wy bidde Jo fanemoarn: vrës oanwêzich op plakken der't it 

libben ferskuord wurd troch jalouzie en twaspalt, der't rela*sjes 

kapot brek1<::e J·troch ûi,begrip en wangedrach. )( 

Wy bidde Jo Hear h~ld jonge mil;sken f@st, dy't yn it tsjuster 

taeste nei de sin fan it libben. Jonge roinsken steane foar 

allerhande drege kruspunten en witte net wa't se kieze maatte. 

Hear wol harren by de han nimme en naait wer los litte! K' 

Wy bLdde jo~t ek foar mins.ken dy't mei in leech plak libje 

moatte. 'iy bidde foar alde minsken, dy't de kinaudens foar de 

d;a net ~ferdriuwe kinne. Hear wol harren dudlik meitsje{ dat 

yn en nei dit libhen altyd n~ libben mooglik is. X 
Wy bidde Jo faar us dumny en syn gesin, dat se paden romje 

meie wer't wy as gemeente op fierder kinne. 

Wy hidde Jo foar us gemeente, dat er in gefoel fan mienskip en 

burgenheid w@o;e mei, dat er genag liuwen is om ]\:lear te stean 

foar minsk en dy't net mear flerder daarTe. X 

Help us Hear om siken by te stean wer't dat needich is. 

Wy bi~~e om genesing foar sike~ wer't dat mooglik is. 

~y bidde foar minsken der't wy net sûnder kinne. 

GjeRn Jo 

Sa bidde 


