Kruiswoorden – Dat is je moeder …
Schriftlezing: Johannes 19:23-27

Ze zijn Jezus gevolgd. Door de nauwe straten van de stad
Jeruzalem. De Damascuspoort uit. Tot op de kruisheuvel Golgota.
Het zijn Maria, de moeder van Jezus; Maria, de vrouw van Klopas
en Maria uit Magdalena. Het is hun liefde voor Jezus die hen hier
heeft gebracht, bij het kruis van Jezus.
Wat een intens verdriet moet het hen gedaan hebben toen ze
zagen hoe hun geliefde Jezus aan het kruishout werd
vastgespijkerd.
Wat een gevoelens van machteloosheid moeten hen zijn
overvallen toen ze hoorden hoe hun geliefde Jezus werd bespot
en veracht door de geestelijke leiders van hun volk.
Het zwaard snijdt in al zijn scherpte door hun ziel als ze aan de
voet van het kruis staan waar hun geliefde Jezus als een
gewetenloze misdadiger hangt.
Dan merkt Jezus hen op. Zijn oog valt op Maria, zijn moeder. En
op Johannes, de enige van de leerlingen die niet is weggevlucht.
“Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van
wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: „Vrouw, dat is uw
zoon,‟ en daarna tegen de leerling: „Dat is je moeder.‟”
Het is opvallend hoe Jezus in zijn lijden aan het kruis steeds met
anderen bezig is geweest. Het zijn bewogen woorden, die Hij
vanaf het kruis spreekt. Woorden die voortkomen uit het diepste
van zijn wezen. Bewogen met anderen.
Want hoe moet het nu verder met Maria? Moet ze straks
helemaal alleen weer terug naar Nazaret? Hoe lang zou ze al de
weduwe van Jozef zijn? Wie zal er daar in haar levensonderhoud
voorzien?
De gekruisigde Jezus spreekt hier Maria aan als ‘vrouw’ en niet
als moeder. Maria is niet alleen zijn moeder, zij is ook de vrouw
die zich uit liefde in dienst gesteld heeft van haar Heer. “De Heer
wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.” (Luc.
1:38) Heel Maria’s leven staat in het teken van het dienen van de
Heer!
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Vanaf zijn kruis draagt Jezus in zijn liefdevolle bewogenheid deze
vrouw op aan de zorgen van Johannes. Daarmee snijdt Hij de
natuurlijke band met zijn moeder door. Hij neemt afscheid van
haar, door haar een ander in zijn plaats als zoon toe te wijzen.
En opnieuw moet Maria als moeder een stap terug doen. Nu
voorgoed. Nu definitief.
En Johannes? Sommige uitleggers denken dat Johannes, net als
Jakobus zijn broer, een neef van Jezus moet zijn geweest. Eén
van die donderse jongens van Zebedeüs en Salome.
Johannes is de leerling waar rabbi Jezus veel van is gaan houden.
Iemand die Hem drie jaar lang is gevolgd, door dik en door dun.
Trouw en het vertrouwen waard. Johannes is dan ook de enige
leerling waar we in het evangelie van lezen dat hij bij het kruis
staat.
Ook Johannes wordt door de gekruisigde Jezus persoonlijk
aangesproken. Het is geen vriendelijk verzoek dat Jezus doet aan
zijn beste vriend. Het is een taak, een opdracht die de Heer hem
geeft: ‘Zorg voor haar!’
De man en de vrouw waar Jezus op aarde het meest van is gaan
houden worden door Hem door dit kruiswoord aan elkaar
verbonden. Hij wil dat ze één gezin gaan vormen.
Voortaan woont Maria in het huis van Johannes. Zij zullen samen
het begin gaan vormen van een nieuwe gemeenschap: de
gemeente van Jezus Christus. Zij zullen als eersten brood en wijn
met elkaar delen.
En wij? Ook ons spreekt de gekruisigde Jezus vanavond aan. Aan
zijn kruis brengt Hij mensen bij elkaar. Hij draagt ons op om zorg
te dragen voor elkaar. Om als broeders en zusters in liefde met
elkaar om te gaan. Om onze vreugde en ons verdriet, onze
rijkdom en onze nood met elkaar te delen.
Aan het kruis herinnert Jezus ons aan de woorden die Hij eerder
sprak: “Want een ieder die de wil van mijn Vader in de hemel
doet, is mijn broer en zuster en moeder.” (Mat. 12:50)
Als je Jezus gaat volgen, kun je allerlei banden, zelfs
familiebanden, kwijtraken. Maar de gekruisigde Jezus ziet je
staan en geeft je een nieuwe familie om je heen: de gemeente
van onze Heer Jezus Christus.
Dat is het geheim van dit derde bewogen kruiswoord!
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