
Preek bij Lucas 19 : 41-48 en Jesaja 1 : 18 – 26 

 

Gemeente van Christus, 

 

Met de lezingen op deze zondag komen we in andere sferen.  

 

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding. 

Van de laatste dingen. Van een toekomst die ooit zal aanbreken, maar niet 

zonder slag of stoot. Eerst wordt het donkerder, voordat het licht doorbreekt. 

 

Die sfeer past ook wel een beetje bij de maand november. Oktober was nog 

prachtig met al dat lekkere weer, het voelde soms als augustus, al kreeg ik daar 

met m’n T-shirt op het terras ook wel een onheilspellend gevoel van, eerlijk 

gezegd. Want zijn die hoge temperaturen niet tekenend voor de groeiende 

klimaatcrisis? Krijgen we daar straks niet de rekening voor gepresenteerd in de 

vorm van een onleefbare aarde? Droogte, overstromingen, voedseltekorten, 

vluchtelingenstromen… 

 

Je merkt, het doemdenken is tegenwoordig niet ver weg. En het novembergevoel 

heeft mij al te pakken. De bladeren vallen, de bomen worden kaler, de dagen 

korter, het donker langer. Neergang, verval, verduistering.  

 

In deze novembersfeer passen ook de tranen van Jezus. Tranen om Jeruzalem, 

een stad in verval, en op weg naar neergang en verwoesting. De verduistering 

van Jeruzalem is onontkoombaar. Het is werkelijk om te huilen. 

 

En dat doet Jezus dan ook. En dat is best bijzonder. In de drie synoptische 

evangeliën – Marcus, Mattheus en Lucas – is dit de énige keer dat beschreven 

wordt dat Jezus huilt. Uniek dus. 

 

Bij de intocht in Jeruzalem, op het moment dat hij de Olijfberg afdaalt, ziet hij 

de stad voor zich liggen. En hij kan zijn tranen niet bedwingen.  

 

Op de plek op de Olijfberg waar die tranen volgens de overlevering zijn 

geplengd, daar is later een kerk gebouwd, en die kerk heeft de vórm van een 

traan. En een Latijnse naam: “Dominus flevit”, de Heer weende. 

 

Maar waarom weent de Heer? Zoveel ellende had Jezus onderweg al gezien, op 

zijn lange tocht naar de heilige stad, zoveel armoede en onrecht en ziekte en 

dood. Maar nu wordt het hem teveel.  



De Duitsers hebben hier een mooi woord voor: Prophetenschmerz. De pijn van 

de profeet. De frustratie van de klokkenluider waar niet naar wordt geluisterd. 

Wiens waarschuwingen in de wind worden geslagen. 

 

Ook Jezus kijkt naar Jeruzalem met een profetische blik. En ziet het trieste lot 

van de stad voor zich. 

 

Het evangelie van Lucas is geschreven nádat de Romeinen Jeruzalem hadden 

verwoest in 70 na Christus. Lucas had die beelden dus op zijn netvlies. En met 

de woorden van Jezus probeert hij achteráf die afschuwelijke gebeurtenis te 

plaatsen. En de tranen van Jezus te duiden. 

 

En dat doet hij met woorden van profeten uit het Oude Testament, van Jesaja en 

van Jeremia. Want in die traditie treedt ook Jézus op.  

 

Zeker Jeremia, waar het woord jeremiëren vandaan komt, heeft heel wat 

Prophetenschmerz gehad. Die zegt ergens: “Laten mijn ogen vloeien van tranen, 

nacht en dag. Ogen, kom niet tot rust, want mijn volk is deerlijk verwond, niet te 

helen is zijn letsel.”  

 

En de profeet Jesája heeft al eerder in de geschiedenis Jeruzalem verwoest zien 

worden. En gaf daar ook een verklaring voor: het volk was ver afgedwaald van 

Gods bedoelingen.  

 

In plaats van vrede en rechtvaardigheid, en zorg om de zwakken, zocht men zijn 

heil in geweld, zelfverrijking en religieuze luiheid. De trouwe stad is een hoer 

geworden, zegt Jesaja, excusez-le-mot. Maar zelfs de liefde wordt betaald. 

 

En dat uitgerekend in Jerúzalem, het hart van Israël, van het joodse geloof. Daar 

waar de témpel staat. Jeroesjaloom, stad van de vrede? Dat is extra triest. De 

stad Jeruzalem deed haar naam geen eer aan, verzaakte haar roeping. Want de 

vrede was ver te zoeken. 

 

En nu gaat het opnieuw mis. En is het Jezus die als profeet de tránen in zijn ogen 

krijgt. Het is om te huilen. 

 

Want waarom gaat het nu opnieuw mis met Jeruzalem? Waarom roepen de 

mensen de ellende over zichzelf af? Waarom moet de geschiedenis zich 

herhalen? 



Twee redenen lijkt Jezus te geven. Hij zegt (1): de mensen begrijpen niet wat 

vréde kan brengen. Én (2): ze herkennen de tijd van Gods ontférming niet.  

 

Wat zou hij daarmee bedoelen? … Ik dénk dat hij zichzèlf bedoelt. Want híj is 

degene die vrede komt brengen. En híj is degene in wie God zich nu over de 

mensen ontfermt.  

 

Met andere woorden: de tijd van Gods ontferming, dat is nu. Alleen de mensen 

zien het niet. En Jezus ziet dat ze het niet zien. Dat ze hém niet zien. Niet zien 

waar hij voor gekomen is, niet zien wat hij te bieden heeft, niet de weg inslaan 

die hij voor ons open legt. 

 

Op de weg naar Jeruzalem heeft Jezus een spoor van licht en liefde getrokken. 

Hij heeft de mensen ópgeroepen om een nieuwe weg in te slaan. Om het radicaal 

anders aan te pakken. Om de liefde voortaan op nummer één te zetten; d.w.z. 

áltijd en níet alleen als het zo uitkomt.  

 

Hij heeft mensen omarmd die door iedereen verlaten waren. Hij heeft op zíjn 

manier Gods ontferming belichaamd. Mensen gezocht, getroost, geheeld. Met 

zijn liefde, zijn leer en zijn leven. 

 

Zo heeft hij laten zien hoe je vrede maakt met elkaar. En dat er een ándere weg 

mogelijk is dan eigenbelang en zelfbehoud. En niemand die hij ontmoette, kon 

dezelfde blijven.  

 

En tóch, lang niet iedereen kan dit volgen, kan hém volgen. En dát realiseert 

Jezus zich nu hij Jeruzalem binnentrekt, nu zijn leven en zijn missie de climax 

naderen. Hij heeft alles gegeven... Maar het is niet genoeg...  

 

Want de meeste mensen zien nog altijd niet dat het ware leven voor het grijpen 

ligt. Als je nu de kans maar pakt. Iedereen zoekt naar geluk, maar vaak in de 

verkeerde richting. We proberen een gat te vullen in onze ziel, dat niet te vullen 

is: niet met nog meer gelukservaringen, nog meer spullen, nog meer welvaart, 

nog meer vermaak. Het is, inderdaad, om te huilen. Dominus flevit. 

 

En een illustratie daarvan is wat Jezus aantreft als hij in de tempel komt. Wat hij 

dáár ziet, is óók om te huilen. De godsdienstige praktijk is ontaard; het huis van 

God tot een marktplein verworden. Een rovershol. Aan de gelovigen wordt grof 

geld verdiend door commerciële handelaren en door de priesters. Het 

eigenbelang staat hier centraal. 



En Jezus stelt een profetische daad door die handelaren eruít te bonjouren. Dit 

moet een huis van gebéd zijn, waar je juist níet op jezelf gericht bent, maar op 

iets wat jou overstijgt, iets groters waar jij deel van uitmaakt.  

 

Iets wat jouw eígenbelang ook overstijgt, iets wat niet verhandelbaar is, niet te 

koop is. Zo komt er ruimte voor iets anders, noem het liefde. Het gat in onze ziel 

wijst ons naar het enige dat zin en vervulling kan geven aan ons leven: de liefde. 

Het is terug naar de kern, naar het wezen, naar waar het eigenlijk om gaat in het 

leven. Dát is de symbolische daad die Jezus hier stelt. Maar het mag niet 

baten…  

 

Als je vandaag de dag vanuit dat kerkje “Dominus flevit” op Jeruzalem kijkt, 

dan zie je een stad die meermalen is verwoest en weer opgebouwd. En nog altíjd 

is het een betwíste en ontvlámbare stad. Ze doet haar naam nog altijd geen eer 

aan. 

 

Maar misschien is Jeruzalem wel exemplárisch voor hoe wij allemaal worstelen 

met Gods bedoelingen. Exemplarisch voor ons eigen onvermogen om te zien 

wat vrede kan brengen. In ónze wereld, vandáág de dag. 

 

Want ook wij leven in een tijd van grote onzekerheid en polarisatie. Van 

onheilsprofetieën en complottheorieën. Van een gigantische klimaatcrisis, die 

we amper kunnen overzien. En een stikstofcrisis en een wooncrisis, een 

vluchtelingencrisis, een energiecrisis en een ongekende inflatie. Met een oorlog 

in Europa, die we niet meer voor mogelijk hadden gehouden. En die het spook 

van een nucleaire dreiging weer levensecht maakt.  

 

‘Carrière maken, voordat de bom valt’, dat leek toch een liedje van vroeger. 

Maar nu is desgevraagd 82 procent van de Telegraaflezers bang voor een 

nucleair armageddon. Nu heb ik wel eens gelezen dat Telegraaflezers zich 

sowieso iets onveiliger voelen, omdat elke steekpartij met koeienletters op de 

voorpagina staat, ik weet niet of dat klopt, maar dan nog, ze zijn niet de enigen: 

ook in Duitsland antwoordt 62 procent met ja’ op de vraag: ‘Ben je bang voor 

een atoomoorlog?’ En in Frankrijk is dat 63 procent. 

 

Ik werd eerst blij van de overwinningen van Oekraïne op het slagveld, maar nu 

las ik in de krant een column van Rob de Wijk die zei: “Hoe succesvoller 

Oekraïne is, hoe groter de kans dat Poetin geen andere keus heeft dan die 

kernwapens daadwerkelijk in te zetten.” Tja, wie durft nu nog uit volle borst dat 

andere liedje uit de jaren ’80 te zingen: ‘De bom valt nooit’? … 



Nou, of jullie een beetje ópknappen van deze preek, dat weet ik eigenlijk niet. 

Zou het novembergevoel mij te zwaar te pakken hebben? En ben ik nou een 

pessimist of een realist? Of een te goed geïnformeerde optimist? 

 

Maar misschien is dat niet de belangrijkste vraag. Misschien is de belangrijkste 

vraag: wat doen wij, in het licht van al die dreigende rampen? Hoe ga je 

daarmee om?  

 

Of om het met Jezus te zeggen: weten wíj wat vrede brengt? Herkennen wíj de 

tijd van Gods ontferming, en dan bedoel ik: herkennen we de tijd waarin we nog 

de kans krijgen om de dingen te keren? Om te leren van onze fouten en om het 

ánders te gaan doen? Met het oog op de toekomst, en niet de korte termijn? 

 

Kijk, wat ik hóóp, is dat we samen tóch leren om bóven onszelf uit te stijgen. 

Bóven ons eigenbelang. En dat dat eigenbelang plaatsmaakt voor 

verbondenheid.  

 

Ik hóóp op een soort tempelreiniging in het groot. Dat de Prophetenschmerz ons 

allemáál te pakken krijgt. Dat wij van deze wereld méér een huis van gebed 

maken, van bezinning, en mínder een rovershol, waarin we elkaar de tent 

uitvechten en de aarde uitputten.  

 

Ik hóóp dat we terug kunnen naar de kern, naar waar het eigenlijk om gaat in het 

leven. Iets groters waar we deel van uitmaken. Iets wat niet te koop is. Noem het 

liefde. Of vrede. Of God. Noem het wat je wilt. 

 

En wat ik tenslótte óók nog hoop, is dat november weer voorbijgaat. En het 

bijbehorende gevoel. En dat het na de voleinding weer Advént wordt. Dat de 

verwáchting terugkeert in ons hart. Om weer toe te leven naar het licht van 

Kerst.  

 

Want te midden van alle rampen, oorlog en crises klinkt straks in die Stille 

Nacht het gehuil van een kind in een kribbe. Dominus flevit. De Heer weent. 

Alleen dan niet uit verdríet, maar als téken van nieuw leven.  

 

Teken van hoop…  

 

Amen. 

 

 


