Vrijdag
De Schedelplaats
Bijbellezing: Lucas 23:32-37
Even buiten de muren van Jeruzalem, aan een drukke
verkeersweg, lag de Schedelplaats: Golgota. Hier werden in de tijd
van de Romeinen de doodvonnissen voltrokken. Hier werden
veroordeelden gekruisigd.
De naam Schedelplaats heeft deze heuvel te danken aan zijn vorm.
Volgens een oude Joodse legende is hier Adam, de eerste mens,
begraven. Adam kwam in opstand tegen God. Hij wilde als God
zijn en at van de verboden vrucht. Hij werd door God verbannen
uit het paradijs en zwierf zijn leven lang over de aarde. Hier op de
Schedelplaats werd Adam uiteindelijk begraven.
Middeleeuwse schilders en beeldhouwers hebben van dit motief
dankbaar gebruik gemaakt. Vaak is op hun schilderijen en
beeldhouwwerken onder het kruis, in de heuvel, een doodshoofd
zichtbaar: de schedel van Adam. Hier op deze plaats waar de
eerste mens begraven ligt vindt vandaag verzoening van de zonde
plaats.
Veel voorbijgangers passeren vandaag de kruisheuvel en zien
Jezus, de Gekruisigde, de Verworpene hangen. Het is een
openbare terechtstelling. Juist in deze dagen is het druk in en om
de heilige stad. Veel pelgrims uit alle hoeken van het Romeinse
Rijk zijn naar Jeruzalem gekomen om hier het feest van de
bevrijding, het Paasfeest, mee te kunnen vieren. Ze overnachten
in en om de stad Jeruzalem. Morgen is het hoogtepunt van het
feest. Dan zullen ze de paasmaaltijd vieren, met een geroosterde
lamsbout, bittere kruiden en matses – ongegiste platte koeken.
Er is veel belangstelling voor de kruisiging. Immers ook rabbi
Jezus van Nazaret zal vandaag gekruisigd worden.
Nog maar een paar dagen geleden stonden ze juichend met
palmtakken te zwaaien langs de weg. “Hosanna! Gezegend Hij die
komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.” (Johannes
12:13) Maar die koninklijke intocht van Jezus eindigt vandaag op
Golgota.
De Schedelplaats lag in de dagen van Jezus buiten de muren van
de stad Jeruzalem. Dat de terechtstelling buiten de stad wordt
voltrokken heeft ook een symbolische betekenis. Het wil zeggen
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dat de terechtgestelde buiten de gemeenschap is gestoten. Er is
dus voor Jezus en zijn medekruiselingen geen plaats meer in het
volk van Israël. “Weg met hen!”
Op die plek – buiten de muren van de stad – doen intussen de vier
dienstdoende Romeinse soldaten hun werk. Opgekomen voor hun
nummer werken ze plichtmatig af wat hen is opgedragen: ‘Bevel is
bevel!’
Met touwen en grote draadnagels/spijkers maken ze rabbi Jezus
aan zijn kruis vast. ‘Die komt er van zijn leven niet meer af!’ Net
als die twee ter dood veroordeelde vrijheidsstrijders, Zeloten. De
één rechts, de ander links van Hem. ‘Wat kan het hen ook
schelen?’
Vanaf het kruis horen ze de woorden van Jezus: “Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat zij doen.”
En zoals ze gewoon zijn verdelen de Romeinse soldaten de kleren
van de kruiselingen. Ieder krijgt een deel. Het is hun verdiende
loon. Om het bovenkleed van rabbi Jezus – gemaakt uit één stuk
kostbaar linnen – werpen zij het lot.
“Het volk stond toe te kijken.” Schrijft Lucas. Wat een sensatie. Ze
staan er met hun neus boven op. Dit wil je meemaken!
De geestelijke leiders drijven intussen de spot met Jezus:
“Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu Zichzelf redden als Hij de
Messias van God is, zijn uitverkorene!”
En ook de soldaten kunnen het niet laten om deze koning-van-niks
te bespotten: “Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!”
De Schedelplaats als struikelsteen. De diepe werkelijkheid van
Golgota is dit: Jezus geeft er zijn leven, niet voor vrome gelovige
mensen die af en toe misschien een foutje maken. Jezus geeft zijn
leven voor zondaars, voor vijanden, voor goddelozen. Voor de
mensen die Hem bespotten en bespuwen, die Hem in het gezicht
slaan en de spijkers door zijn handen en voeten jagen. Jezus geeft
er zijn leven voor u en jou en mij. Hij kent ons bij name en kent
het diepste van ons bestaan. Zijn liefde is onmetelijk groot. Daar
struikelen we over, elke dag opnieuw. En in eerbied en ontzag
knielen we neer op de Schedelplaats.
‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij en Zijn sterven
zaligt mij.’
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