Kruiswoorden – Ik verzeker je: nog vandaag …
Schriftlezing: Lucas 23:33-43

Door de nauwe straten van Jeruzalem wringt zich een groep
Romeinse soldaten. Ze begeleiden drie veroordeelden die
vandaag nog gekruisigd zullen worden. Twee naamloze
misdadigers en een zekere Jezus, die zichzelf heeft laten ‘kronen’
tot koning van de Joden.
Aangekomen op de plek die Schedelplaats – Golgota heet … doen
zij hun werk. Met touwen en grote draadnagels maken ze de drie
veroordeelden vast aan hun kruis. Wat kan het hen ook schelen.
‘Bevel is bevel’. Als dank voor de door hen verleende diensten
verdelen zij de kleren van de kruiselingen. Eén is er zo gelukkig
om het naadloos geweven kleed van Jezus te winnen. Wat zou hij
er mee gedaan hebben?
Golgota, Schedelplaats. Die naam had deze heuvel vermoedelijk
te danken aan zijn vorm. Volgens een oude Joodse legende was
hier – na de zondvloed – de schedel van Adam begraven. Adam,
de eerste mens, die in opstand was gekomen tegen God. God had
hem daarom verbannen uit het paradijs.
Op deze plaats – even buiten de muren van de stad Jeruzalem –
waar men aannam dat de schedel van de eerste mens begraven
was, opent Jezus, de tweede Adam, weer de toegang tot het
paradijs.
Aan weerszijden van de gekruisigde Jezus hangen twee
misdadigers. Het zijn Zeloten. In Jezus’ tijd Sikariërs genoemd.
Dolk-mannen. Zij hoorden tot een groep van ondergrondse
verzetsstrijders die met hun messen en dolken alles wat Romeins
of Romeins-gezind was … van het leven probeerden te beroven.
Zij vochten voor een koninkrijk zonder de gehate Romeinen: een
paradijs op aarde. Daarom werden zij door hun Joodse
volksgenoten op handen gedragen. Bar-Abbas was hun populaire
leider.
Wanneer het gebeurd is vertelt de evangelist Lucas ons niet,
maar de ogen en het hart van één van deze beide misdadigers
zijn opengegaan voor Wie Jezus is. Hij heeft begrepen dat Jezus
hier onschuldig aan zijn kruis hangt. Hij heeft gezien hoe Jezus
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aan het kruis de plaats ingenomen heeft van Barabbas, hun
aanvoerder. Hij heeft geluisterd naar de woorden van Jezus: de
messias, de koning van de Joden. Daarom verdedigt hij Jezus
tegenover zijn collega: “Wij hebben onze straf verdiend en
worden beloond naar onze daden. Maar deze man heeft niets
onwettigs gedaan.”
En hij voegt er aan toe: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw
koninkrijk komt.” Hij gelooft het! Hij gelooft in de koninklijke
macht van Jezus! Hij gelooft dat Jezus de werkelijke Verlosser,
de langverwachte Bevrijder is. Hij gelooft dat met Jezus het
koninkrijk op aarde komt! En dat is zonder meer een wonder.
Want menselijkerwijs gezien is het een dwaasheid om nog iets
van Jezus te verwachten. Ten dode opgeschreven is Hij.
Nu kende men in de tijd van Jezus drie betekenissen van het
woord ‘paradijs’: het verloren paradijs van Adam – de eerste
mens – uit Genesis. Dan was er het paradijs van de eindtijd
(denk maar aan het bijbelboek Openbaring). En tenslotte kende
men het paradijs als de plaats waar de gestorven gelovigen
verblijven.
In die laatste betekenis gebruikt Jezus nu aan het kruis het
woord ‘paradijs’. Het is de plaats van het eeuwige leven
tegenover de plaats van de eeuwige dood in de Gehenna, de hel.
Bewogen als Hij is met deze tot geloof gekomen misdadiger
belooft de gekruisigde Jezus hem zelfs meer dan hij vraagt. Jezus
zal niet alleen dénken aan hem, Jezus zal bíj hem zijn, en hij bij
Jezus. Heden, vandaag nog!
Zelfs de dood kan hen niet meer van elkaar scheiden. Zo
ontvangt deze vrijheidsstrijder in zijn stervensuur … het Léven!
En wij? Ook ons spreekt de gekruisigde Jezus aan. Het zijn
bewogen woorden. Woorden die ons in beweging zetten. Want
dat koninkrijk, dat paradijs dat door Adam was verloren geraakt,
wordt hier aan het kruis ook voor ons door Jezus weer ontsloten.
Wie berouw toont, zijn schuld erkent en onvoorwaardelijk in
Jezus als zijn Redder gelooft … mag met Hem mee naar binnen.
Die mag voor eeuwig leven in het ‘paradijs’. Het kruis van Jezus
is voor ons de ‘boom van het Leven’ geworden.
Dat is het geheim van dit tweede bewogen kruiswoord!
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