
Gk107:1; Mattheus 21:1-17; Ps.8:1,2; luister/meezinglied; NLB416:1,4 

 

Hosanna, Hij komt! 

 

1. Als de boel helemaal op slot zit verlang je naar een sterke leider. Een voetbalcoach 

waardoor het team weer vleugels krijgt. Koning Willem Alexander die ons weer moed 

geeft in deze moeilijke tijden. In Israël verlangde men naar iemand die zou verlossen van 

de zonde en ook van de Romeinse overheersing. Het leek zo uitzichtloos allemaal… 

2. En daarom was er zo’n ongekend enthousiasme toen deze Jezus naar de koningsstad 

Jeruzalem ging. Hij sprak mooi en deed bijzondere wonderen. Zou dit Hem zijn? En men 

roept Hem toe ‘Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de 

Heer’. Zonder het precies te overzien citeren ze Ps.118. Vooral de jubelroep uit die 

psalm. Waar de bouwlieden een nutteloze steen wegwerpen maar die toch mocht komen 

‘tot het altaar’. Hier wordt David aan deze psalm gekoppeld en nu de zoon van David.  

3. Deze ‘hoeksteen’ treedt op met goddelijk gezag en legt het tempelleven plat. De 

eerste keer (Joh.2) noemde hij het plein een markt. Nu, 3 jaar later, een rovershol. De 

leiders zijn van plan Hem uit de weg te ruimen. Dat is veel erger dan een markt!  

4. Zonder het precies te begrijpen weten de blinden en verlamden wel dat ze bij deze 

‘Zoon van David’ moeten zijn. Zoveel meer is hier dan koning David die een hekel had 

aan blinden en verlamden (2Sam.5). Zonder het te weten roepen kinderen in hun spel 

nog als echo wat ze hun ouders en anderen hebben horen roepen: ‘Hosanna, Hij komt’!  

5. De ‘rovers’ zagen zijn wonderen (tempelreiniging en de genezingen), hoorden de 

kinderen en waren hoogst verontwaardigd. Dat deze de beloofde Zoon van David zou zijn 

is ongehoord. Jezus antwoordt heel bewust ook met een psalmcitaat. Waarbij Hij Psalm 

8 op de lippen neemt en zich gelijkschakelt aan de HERE. Wiens naam machtig is op heel 

de aarde en in de schepping zijn grootheid toont. Waarom zien de leiders dat niet? 

6. Heel bewust gaat Jezus op weg naar het altaar! Belangrijk vind ik het om nog stil te 

staan bij het feit dat de tempel gebedshuis moet zijn! Naar Jeruzalem ging je om te 

ontmoeten, te offeren, te bidden en om onderwezen te worden. Nu kan dat overal, zegt 

Jezus in Johannes 4. Wat hebben we dat nodig vandaag! Vooral het verlangende gebed 

‘Hosanna, kom’. Hoopgevend is het dat Hij dat aan het doen is… 

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Tot stilstand komen. Resetten. Onrustig, afwachtend, zoekend. Zing/leef GK.155:3.5!  

2. ☺☺☺☺: voor de kinderen: hoe ga . t h . t m . t je? K . n je n . g een b . . tje spelen? 

Ontd . k je n . . uwe sp . ll . tjes? Ga je nu b . . ken l . zen? Het is v . . r v . . l m . ns . n 

en misschien v . . r jou. G . d z . rgt! G . . . . . . s!  

3. ‘Gods Geest voer door de tempel en niemand waagde het om zich te verzetten. De 

zoon van David liet zich een kort ogenblik gelden en toonde zijn recht en zijn majesteit.  

Waartoe? Het woord ‘tempelreiniging’ zet ons op het verkeerde been. Er wordt niets 

gereinigd. Er wordt iets stilgelegd. Het tempelbedrijf wordt gestaakt. Dit is een dreigende 

werkonderbreking. Het is alsof Jezus het niet meer wil, dit hele tempelgebeuren’ 

4. ‘Bij de eerste keer noemde Jezus de tempel het huis van zijn Vader. De handel in 

offerdieren wordt stilgelegd als het ware Lam van God verschijnt. De Joden reageren dan 

nog alleen met kritische vragen. De tweede keer, drie jaar later, toont het ongerijmde 

van de ontstane situatie aan: wat bedoeld was als een gebedshuis, is verworden tot een 

plaats waar moordplannen tegen Gods Zoon worden beraamd (vgl.Jes.56,7; Jer.7,11). 

Dan kun je de tempel wel sluiten’ 

5. Bijbelrooster: zondag Ps.8; maandag Ps.118; dinsdag (25 vertaalt Hosanna; 26-27); 

woensdag Joh.2:13-22; donderdag 2Sam.5:6-12; vrijdag Jes.56:1-8 (7); zaterdag 

Joh.4:1-42 (een nieuwe plaats van aanbidding: 20-24). Liefhebbers: Jes.35; 26-40 (27) 

 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 29 maart ’20   



Dag allemaal, 

 

En toen werd het weer zondag….. 

Wat gebeurt er ontzettend veel in een week. Het is spannend voor ons allemaal. Als je 

ouder en kwetsbaar bent. Als je een gezin met kinderen bent en bij elkaar op de lip zit. 

Als je hoort bij een risicogroep. Steeds scherpere maatregelen worden er genomen om 

stand te kunnen houden tegen het virus. Er is door de overheid veel besloten en ook wij 

hebben besluiten genomen. Bijv. om met zo weinig mogelijk mensen (minder dan de 

overheid toestaat!) bij elkaar te komen in het kerkgebouw. Er ontstaat ook heel veel 

creatieve energie om mee te denken en in andere kaders te zoeken naar oplossingen. We 

gaan minder zingen in de erediensten en met microfoons gaan we proberen het zingen in 

de kerk beter te laten klinken. Waar nodig schakelen we You Tube in als hulpmiddel. Er 

wordt erg veel meegekeken en meegedaan met onze kerkdiensten. Mooi om zo deze 

zondag online met elkaar verbonden te zijn. Om ons te richten op onze hemelse Vader. 

Om Hem te eren en te hulp te roepen, om ontferming te vragen en de wereld aan Hem 

op te dragen. Wat is dat beiden nodig! En let op elkaar! 

Ondertussen komen Albert en Marja den Ouden binnen met belijdenisattestatie 

uit de GKv van Zwolle-Noord. Middenin de coronacrisis toch alvast maar snel verhuisd, 

voor het voorlopig niet meer zou kunnen. Zij zijn gaan wonen aan de Agnietenbergweg 

15, wijk 3. Wij heten hen van harte welkom en hopen later de hand te kunnen drukken!  

 

Ik wens iedereen Gods Zegen toe! 

Ds.Gertjan Klapwijk 

 

Ochtenddienst 
Voorganger: ds.Gertjan Klapwijk; Pianiste Rebecca Valkman en organist Helmus Visscher 

Welkom 

Votum en zegengroet  

Zingen: Gk107:1 (Ere zij aan God, de Vader) 

Gebed (door Gertjan Klapwijk) 

Kindmoment door Eliene Bos 

Lezen: Matteus 21:1-17 (Lezen door ouderling Roelf Sikkema)  

Zingen: Psalm 8:1,2 (Nieuwe Psalmberijming) 

Verkondiging 

Luister/meezinglied   

Aansluitend Gebed (door Gertjan Klapwijk) 

Collecte. Een slight over het collectedoel en hoe je het kunt Givt-en of anderszins.   

Slotzang: NLB416:1,4  (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

Zegen 

 

Middagdienst 
Voorganger: ds.Jos Douma; Pianist: ds.Jos Douma 

Welkom 

Votum en zegengroet 

Zingen: Opwekking 136 - Abba, Vader, U alleen, alleen de 2 nederlandse coupletten 

Gebed (door ouderling Roelf Sikkema) 

Lezing: Matteüs 6:5-15 (gelezen door ouderling Roelf Sikkema) 

Zingen: Psalm 116:1 - God heb ik lief 

Onderwijs over Matteüs 6:6 

Luisterlied: Opw.679 Hij is hier (https://www.youtube.com/watch?v=MeRYbctZZPU) 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

Gebed (door Jos Douma) 

Collecte. Een slight over het collectedoel en hoe je kunt geven.   

Zingen: Liedboek Gezang 442:1,4 - Jezus, ga ons voor 

Zegen 


