
Preek over Psalm 122:1 gehouden op 8 oktober 2017 – voorbereiding op de Open 

Huiszondag      (lezingen: Ps.122, Joh.6:66-69 en Jes.2:2-5) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. In onze tekst wordt een prachtig toneeltje geschilderd. Twee mensen komen elkaar tegen. 

De een zegt tegen de ander: Wij gaan naar het huis van de Heer! En de ander wordt er 

helemaal gelukkig van, want hij wil ook! Zou dat toneel zich zo ook in onze tijd kunnen 

afspelen? (dia 1) Ik stel me een gezin voor op zondagmorgen. De moeder klopt aan op de 

slaapkamerdeur van een van de kinderen: Ga je vanmorgen nog mee? Maar aan de andere 

kant ontstaat geen blijdschap, van onder de dekens klinkt een dof gekreun. Of wat ook zou 

kunnen: je bent onderweg naar de kerk en je komt voorbij het huis van een goede kennis, en 

je belt aan: Ga je mee? Ik denk, dat dat zelden gebeurt. Want ik kom wel eens mensen tegen 

die tegen mij zeggen: we zouden wel wat vaker naar de kerk willen, maar het komt er vaak 

niet van. En dan is mijn aanbod vaak: ik wil je op zondagmorgen vroeg wel opbellen, of je 

ophalen – maar van dat aanbod is nog nooit gebruik gemaakt… Mensen uitnodigen om mee te 

gaan – ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Gelukkig komt het af en toe voor, en zo zitten er hier 

soms mensen voor de eerste keer, of voor het eerst in lange tijd, meegenomen door een ander. 

Maar mensen werven voor de kerk, het is niet onze sterkste kant.  

 Want wij als gelovigen zijn in onze tijd wel wat terughoudend geworden (dia 2). Het 

laatste dat we willen, dat is opdringerig te lijken. Er gaan nog altijd verhalen over de kerk, 

alsof die onwillige kerkleden onder druk zou zetten, alsof er in de kerk een heleboel moet ook 

als je er geen zin in hebt. We willen niet opdringerig lijken, want opdringerigheid is iets heel 

vervelends – ik heb het van de week nog ervaren toen een welbespraakt iemand me wilde 

overhalen een andere gasleverancier te kiezen.  

 Maar onze terughoudendheid heeft ook nog iets te maken met iets anders: we zijn 

bang dat anderen de kerk helemaal niet aantrekkelijk zullen vinden. Als we ze meenemen 

naar een dienst, zal het ze wel aanspreken? Zullen ze de preek niet te lang en te moeilijk 

vinden en de liederen te ouderwets, de boodschap onbegrijpelijk en de dienst saai? En als de 

kerk dan ook nog half leeg is – dat komt ook niet erg wervend over. We durven daarom 

anderen haast niet meer uit te nodigen. We horen teveel verhalen van mensen die minder vaak 

komen, die afhaken, die wat wij doen zien als iets dat zijn langste tijd heeft gehad.  

 Je kunt alleen uitnodigend zijn, als je zelf weet waarom je hier komt. Ik denk dat Jezus 

daarom aan zijn leerlingen die vreemde vraag stelde, toen de mensen bij Hem begonnen weg 

te lopen – Jezus heeft dat dus ook meegemaakt! (dia 3) Het klinkt wonderlijk: Willen jullie 

soms ook weggaan? Maar Jezus wilde zijn leerlingen laten nadenken over waarom ze bij Hem 

bleven. En dat is voor ons ook een heel nuttige vraag. Waarom blijft u eigenlijk komen? Wat 

vindt u hier? En wat zou het geweldig zijn als u bij uzelf net zoiets ontdekte als Petrus: ik 

kom uiteindelijk, omdat ik hier woorden hoor die eeuwig leven geven, die mijn leven anders 

hebben gemaakt, die ik niet meer kwijt wil. Want dat is wel het doel. Maar in elk geval kun je 

een ander alleen maar aanspreken als je weet wat je zelf hier vindt. Dat moeten we soms ook 

herontdekken, als er in ons kerkelijk meeleven iets van sleur dreigt te komen.  

 

2. En daarom wil ik eens wat nauwkeuriger kijken naar die twee mensen uit onze tekst, 

uitnodigend en blij. Wat zit daar bij hen achter? Wat kunnen we van hen leren? Maar vooraf 

moet ik één opmerking maken (dia 4): zij hebben het over Jeruzalem, en wij over de kerk. En 

dat is niet helemaal hetzelfde. Onze tekst komt uit een lied van Israël. En die liederen kunnen 

we ons niet zomaar toe-eigenen, als of het hier direct over ons zou gaan. Jeruzalem is een 

bijzondere stad, ook los van het christelijk geloof. Het is de stad van Gods oude volk. En als 

hier in dit lied gebeden wordt om de vrede voor Jeruzalem, dan houdt dat zijn eigen waarde. 



Ook al blijven er geheimen in de weg die God gaat met de kinderen van Abraham, en ook al 

kun je over het Israëlvraagstuk – want dat is het in onze tijd wel geworden – hele discussies 

voeren, er blijft iets dat eigen is en blijft voor de oude stammen van Jakob.  

 Maar met dat in ons achterhoofd kunnen we van de blijdschap van de pelgrims naar 

Jeruzalem wel iets leren voor ons en onze verbondenheid met de kerk. Door Christus mogen 

wij ons ook Gods kinderen noemen, Gods volk op aarde. Met en parallel aan Israël zijn wij 

gegrepen door dezelfde God.  

 Wat is dan die blijdschap van de pelgrims in onze Psalm? (dia 5) Allereerst: ze zijn 

verwonderd over de pracht van de stad. Als ze de poorten naderen zien ze een stad, stevig en 

hecht gebouwd – ze straalt kracht uit. En dat was niet vanzelfsprekend. Want dit lied stamt 

vermoedelijk uit de tijd na de ballingschap. De stad is verwoest geweest. Zoals ook in onze 

tijd de stad niet is wat die vroeger was. Als joden er komen zien ze geen tempel meer maar 

een Klaagmuur, geen paleis waar de koning heerst. En zo kunnen wij in de kerk ook best 

dingen ontdekken, die ons – net zoals Israël – met een zeker heimwee doen verlangen naar 

vroeger. En toch! De kerk staat er nog wel! Dat is iets waar we ons best wel eens over mogen 

verwonderen. Want daaruit spreekt de genade en de trouw van God, die door alle menselijke 

ontrouw heen gebleven is. Bij alle kritiek die je op de kerk kunt hebben – we zijn niets beter 

dan het zondige Israël – blijft het gebeuren, dat mensen er God vinden, getroost worden, 

kracht vinden. De eerste blijdschap is: onze kerk staat er nog! En er leeft nog van alles. Het 

staat er nog steeds in de branding van de moderne tijd.  

 Maar er is meer. De blijdschap van de pelgrims is: (dia 6) ze zijn er één met het volk 

van God. De gemeenschap – dat er allerlei mensen zijn die in wezen hetzelfde zoeken als jij: 

God te kennen, met God te leven, uit Gods hand genade te ontvangen. In de kerk mag je 

ervaren wat ook de tempelgangers beleefden: wij zijn niet alleen. Wat soms een pijnlijke 

ervaring is als je met collega’s of buren, ja soms zelfs in je eigen familie praat, dat je elkaar in 

de wezenlijke dingen van je diepste geloof niet verstaat, is anders als je de broeders en zusters 

in het geloof ontmoet. Niet dat het daar allemaal koekoek-één-zang is. Maar kom je te praten 

over de kern van je leven, dan is er herkenning. En daar gaat kracht vanuit. In de kerk 

beoefenen we de gemeenschap met elkaar, levend uit een en dezelfde boodschap! 

 Wat maakt de pelgrims zo vrolijk? (dia 7) Het zijn de liederen. Het zijn de offers. Het 

is het samen God eren en prijzen. Want dat is de plicht van Israël. En nu is het woord plicht in 

onze tijd wel wat beladen geworden. Wij houden er niet van als ons de wet wordt 

voorgeschreven, als we van alles moeten. Maar deze ‘plicht’ van Israël, die had niets 

dwingends in zich. Het had te maken met de unieke opdracht van Gods kinderen. We mogen 

God kennen en Hem grootmaken. Zingen is niet een plicht die je tegen heug en meug 

volbrengt. Het is de vreugde en de dankbaarheid beleven, omdat wij zo’n geweldige God 

hebben. Daarom vertellen we in de kerk ook altijd weer de verhalen over wat God gedaan 

heeft. Deze week is de burgemeester van Amsterdam gestorven. Heel veel mensen zijn 

daardoor geraakt. En wat doen ze daarom? Ze vertellen de verhalen over hoe geweldig hij 

was, over mooie ervaringen die ze met hem hebben opgedaan. En dat vertellen doet de 

mensen zichtbaar goed. Als dat al werkt bij een onvolmaakt mens, hoe zou het dan niet 

werken bij de volmaakte God? We bezingen zijn liefde, zijn genade in Jezus Christus, wat Hij 

in mensenlevens doet, de moed die Hij ons geeft. Dat delen maakt blij en rijk. En dat gebeurt 

hier, week op week! 

 Maar we leren hier ook veel. We leren hier over het echt goede leven. (dia 8) Een van 

de aantrekkelijke kanten voor de pelgrims was, dat in Jeruzalem recht werd gesproken. Daar 

werd uitgelegd hoe de dingen zaten in allerlei levenskwesties. In andere Psalmen hoor je 

gelovigen soms bidden: Here, doe mij recht, en je hoort ze dank omdat God hun recht heeft 

gedaan. En als er in onze verwarrende wereld ergens behoefte aan is, dan is het aan 

verlossende woorden in moeilijke kwesties. Kun je die dan hier horen, hier in de kerk? Ik zou 



zelfs durven zeggen: meer dan ooit tevoren. Want de boodschap van Gods recht, van Gods 

ideeën over goed en kwaad wordt steeds bijzonderder in onze tijd. Het gebeurt steeds vaker, 

dat je gebeurtenissen en dingen die gedaan worden zo naast de meetlat kunt leggen van de 

Bijbel. Hier horen we van nederigheid en dienen, terwijl om ons heen mensen zichzelf 

centraal zetten. Hier horen we van denken aan de armen en de zwakken, terwijl in onze 

wereld de machtigen heersen. Hier horen we van vertrouwen en zelfovergave aan God, terwijl 

onder moderne mensen de leus is: neem je leven in eigen hand. En ik weet wel, dat het in de 

kerk ook niet altijd direct duidelijk is. Dat was bij de zetels van het recht in Jeruzalem ook 

vast niet altijd zo. Het leven is ingewikkeld, er wordt gedebatteerd en gedelibereerd. Maar 

uiteindelijk wordt de waarheid gezocht bij Hem, die de waarheid en de Heer van het leven is. 

Daarin zijn kerken bijzonder en uniek. En het is een vreugde om daarbij te mogen horen.  

 Want zo wordt hier ook hoop geboden. (dia 9) het is heel bijzonder, dat in onze Psalm 

de troon van het huis van David wordt genoemd. Want die troon was leeg. Voor Israël is hij 

nog leeg. Maar toch blijft Jeruzalem de stad van David. De hoop op de grote Koning, die 

wordt er levend gehouden. En wij, christenen, hebben het over diezelfde Koning. We kennen 

zijn naam, Jezus Christus. En toch: ook voor ons is Hij vooral een bron van hoop. Want op 

aarde zien we Hem niet, we weten Hem bij God in de hemel, maar dat is ver boven ons begrip 

en boven ons aardse zien. Maar we hopen op de Koning, die komt. We hopen op het 

Koninkrijk, dat over de aarde komen zal. En we bemoedigen elkaar die hoop vast te houden, 

wat de rotberichten hier op aarde ook zijn. En we geven ons eraan over als er voor ons 

persoonlijk zorgelijke dingen in ons leven zich voordoen. De hoop wordt levend gehouden, 

we bidden, we zingen van Gods toekomst, hierboven en aan het einde van de tijd. Ook dat 

maakt ons bijzonder. Wij zijn niet zoals de wereld die geen hoop heeft. Wij leven met 

uitzicht. Dat leren we hier! 

 Want er komt een dag (dia 10), dan zullen mensen van buiten het geloof dat gaan zien. 

“We gaan naar het huis van de Heer”, dat zal eens klinken in de heidenwereld, wist Israël. Er 

komt een dag dat de volkeren zullen samenstromen om het spreken van God te horen, om zich 

aan zijn recht te onderwerpen. En op die dag zullen ze de oorlog vergeten, zal het onrecht 

verdwijnen, zal de wereld mooier worden. En ik denk wel eens: zou dat al wat begonnen zijn, 

zou dat al wat gaande zijn in de kerk? Want daar komen mensen van heidense komaf, en ze 

vragen naar Israëls God. Ze weten, dat hun verlossing ligt in de grote Zoon van David, Jezus 

Christus. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet. En dat nieuwe volk van God naast het oude, ook 

dat kent zijn pieken en dalen. Maar als je ontdekken mag: ik hoor daarbij, is dat niet iets 

geweldigs?  

 

3. En daarom is het zo wezenlijk dat de kerk er is, dat ook onze kerk er is. En dat mag ons 

aanmoedigen om een uitnodigende, gastvrije kerk te zijn (dia 11). Wij gaan naar het huis van 

de Heer. Heb je geen zin om een keer mee te gaan? Heb je geen zin om er eens iets van te 

proeven? Want wij hebben het gevoel, dat je er geweldige dingen meekrijgt, niet altijd 

hetzelfde misschien, maar de basis van ons geloof, het is zo mooi, zo waar, zo hoopvol! En 

daarom zullen kerken ook altijd belangrijk blijven, in wat voor vorm ook. Om de vreugde die 

er ligt in het kennen van God te delen, in elkaar aan te wakkeren. En daarom gaan we daar 

volgende week iets mee proberen te doen. Daar zal ik straks nog iets meer van vertellen. Ik 

hoop, dat ik u wat inspireren kon, om in de kerk te geloven, niet in zijn menselijke kant, want 

daar mankeert best genoeg aan. Maar wel in zijn betekenis voor de mensen, ook vandaag. Dat 

mogen we best eens laten merken. Uitnodigend zijn, het is een prachtige roeping. Geve God, 

dat die visie steeds meer onder ons gaat leven.  

 

        Amen.  


