
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 4-10 april (6e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werk van Barmhartigheid 
Weekthema : Nederigheid - De doden begraven 
Lezing  : Johannes 12:12-19 

 
Schets van het verhaal 
Het thema van deze zondag is nederigheid, deemoed. Het verhaal van Jezus’ intocht in 

Jeruzalem (Joh. 12. 12-19) kun je zien als een icoon, een ‘beeld’ van het koninkrijk van God, 

waar alles al in zit als je goed kijkt en hoort! De ‘way of life’ van dat koninkrijk toont zich op 

niet mis te verstane wijze: nederigheid, deemoed. Jezus gaat doelbewust in het spoor van 

deze profetische woorden: Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. 

Nederig komt hij aanrijden op een ezel’ (Zach. 9:9). Jezus’ reis naar Jeruzalem gaat naar een 

hoogtepunt toe, en het hoogste punt blijkt straks een kruis te zijn. Overigens is de ezel niet 

per se een beeld van nederigheid: in bijbelse tijden reden belangrijke mensen vaker op een 

ezel. Maar hier wordt een kóninklijke intocht neergezet. Zo wordt het ook beleefd door de 

mensen om Jezus heen, die hem met palmtakken en Hosanna-geroep onthalen. Jezus laat 

het zich welgevallen. Maar wat afwezig is, is elke herinnering aan geweld en agressie: geen 

paarden en strijdwagens maar ezels en palmtakken. Het koninkrijk van God ís een koninkrijk, 

maar een ‘gans ander’ koninkrijk, want een Rijk van nederigheid, eenvoud en vrede. Het 

juichen voor Jezus met palmtakken, en het roepen over de koning van Israël (v.s 13) – het 

hoort allemaal bij het binnenhalen van een redder, een koning-messias. Het Hosanna uit de 

diepe hoop dat Gods koningschap nu echt op doorbreken staat: ‘Hosanna in de hemel die nú 

op aarde komt!’ Nederigheid is dus een kernwaarde van het koninkrijk. Wat betekent dit 

voor ons? De belijdenis van Christus als Gods koning nodigt uit tot het aanleren van een 

levensstijl die zijn karakter en stijl weerspiegelt. Nederigheid heeft een afkeer van het willen 

hebben van macht, van de behoefte je boven anderen te verheffen, van dominant willen 

zijn. Bedenk wel: nederigheid gaat dus niet om gedweeë onderworpenheid of gebrek aan 

zelfrespect (minderwaardigheid). Nederigheid (deemoed, ootmoed, ‘wat groter is dan ik dat 

telt’) staat tegenover: hoogmoed, arrogantie (‘alles draait om mij’). Heerlijk! 

ds Dirk Neven 

 

Gespreksvragen: 

1. Wat valt jou het meeste op in het verhaal over Jezus’ intocht? Is er iets (zoals de 

mantels van de mensen toen) wat wij als offer toewijden aan onze koning? Wat zijn 

de ‘takken’ waarmee wij Jezus lof toezwaaien? 
 

2. Wat voor koninkrijk verwacht jij? Of ben je vooral met je eigen koninkrijk bezig?  
 

3. Het ‘gewone’, dagelijkse leven is de oefenplaats van nederigheid. Neem daarbij het 

volgende in overweging: de woorden aarde humus en nederigheid humilis delen een 

gemeenschappelijke wortel. In die taalkundige samenhang wordt de functie van 

nederigheid duidelijk, en herinnert ze de mens aan zijn wezen: hij is geschapen. Dit 



’geschapen-zijn’, dit ‘schepsel-zijn’ verleent hem een diepe verwantschap met alle 

andere levende wezens. Eerbied voor de schepping krijg je dan vanzelf. En vreugde 

beleven aan medeschepselen ook! Daar komt nog iets bij: uit dezelfde taalkundige 

wortel van humus en humilitas komt nog een ander begrip voort: humor. Humor, 

misschien wel de meest spirituele vorm van vreugde, laat zien, dat het erkennen van 

eigen  grenzen en het accepteren daarvan, niet tot droefheid, ontkenning of 

boosheid hoeven te leiden, maar juist berusting en levensplezier tot gevolg kunnen 

hebben. Zich laten voorstaan op eigen prestaties, de borst vooruit, vervult met trots, 

maar leidt ook tot eenzaamheid. De kunst van het met humor naar je zelf kijken leidt 

tot vreugde en verbinding! 
 

4. Overdenk de uitspraak van de Middeleeuwse mysticus Eckhart, die stelde dat de 

deemoed van  God de oorsprong is van de verlossing: ... dat de nederigheid, zwanger 

van liefde, God ertoe bracht, zich neer te buigen en de menselijke natuur aan te 

nemen. 
 

5. Mediteer in je ‘stille tijd’ over Jezus’ woorden: Leer van mij, want Ik ben zachtmoedig 

en nederig van hart (Mat. 11:29). Betrek daarbij de mooie, uit de oude Syrische 

traditie afkomstige icoon van de intocht. 

Challenge: De doden begraven 
 

1. Vastencollecte 10 april: De doden begraven in Nederland. Pasen is het feest van de 
opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder 
hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet 
gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons 
vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen 
we delen, ook met jongeren, en hen laten zien waar het echte leven te vinden is. 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de 
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, leren de jongeren 
de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven 
ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke 
keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge 
als ontdekkend en verrijkend.  

2. Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die 
wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld. 

3. Maak een wandeling met elkaar over een begraafplaats, bijvoorbeeld Soestbergen, 
Kovelswade of Tolsteeg. Misschien liggen daar wel bekenden begraven. Misschien na 
de dienst op 10 april? Informatie over wandelen op Soestbergen en Kovelswade is 
hier te vinden.  

 
Voor de agenda: 
Zaterdag 9 april, 14:30-17:00 Nicolaikerk; Palmpaasstokken maken. Aanmelden niet nodig 
Zondag 10 april, 10:00 uur: Palmzondagviering, jeugddienst  
                              19:30 uur: Marcuspassie 
Maandag t/m woensdag, 19:30 uur: Stille Week vesper 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/begraafplaatsen/wandelen-op-begraafplaatsen/

