Kruiswoorden – Het is volbracht!
Schriftlezing: Johannes 19:28-37
Tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen in de tempel van
Jeruzalem hangt een gordijn. Het is een heel bijzonder gordijn.
Een handbreedte dik, negen meter lang en negen meter breed.
Twee afbeeldingen van engelen zijn op het gordijn geborduurd.
Dat gordijn sluit het Heilige der Heiligen voor mensen af. Want
achter dat gordijn woont God. In het aardedonker. De Heilige
van Israël. In de tempel van Jeruzalem, de plaats die God heeft
uitgekozen om onder zijn volk te wonen.
Eén keer in het jaar gaat de hogepriester door dit gordijn naar
binnen. Met een gouden schaal met het bloed van een offerdier.
Om zo verzoening te doen voor de schuld van heel het volk van
Israël. Het is dan Grote Verzoendag!
Om drie uur ’s middags wanneer vanaf het kruis de woorden
klinken: “Het is volbracht!” scheurt dat bijzondere gordijn in de
tempel. Van boven naar beneden! De hemel zelf grijpt in. De
toegang tot God, die door dit gordijn werd afgesloten, is
voortaan voor iedereen open. Jezus’ verzoenend sterven aan
het kruis op Golgota baant de toegang tot Gods liefdevol hart.
“Het is volbracht!” Eigenlijk betekenen die woorden: tot een
einde brengen, tot een doel brengen. Er zit iets definitiefs in.
Maar wát heeft Jezus dan volbracht? Wat heeft Hij tot een
definitief einde gebracht?
Het is de opdracht van de Vader waarover Jezus spreekt in zijn
gebed als Hogepriester (Joh. 17): “Ik heb op aarde uw
grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij
opgedragen hebt” (vs. 4). “Ik heb de woorden die Ik van U
ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard
en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven
dat U Mij hebt gezonden” (vs. 8).
Jezus is naar deze aarde gekomen om de grootheid van God de
Vader te tonen aan de mensen. Dat is de opdracht die Hem
vanuit de hemel is meegegeven. Dat de mensen op aarde God
zullen erkennen als Koning over alle dingen. Daarom vertelt
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paradijs. Daarom laat Hij - door de wonderen die Hij doet –
zien hoe het leven er op de nieuwe aarde zal zijn.
Alle lijnen van het kruis lopen immers terug naar het begin.
Naar het begin van Gods goede schepping. De mens, die God in
de hof van Eden een plaats om te leven heeft gegeven, is er om
er voor God te zijn. Om God als Schepper te erkennen van alle
dingen. Om Hem te dienen. Om Hem lief te hebben.
Maar toen ging het mis, in dat prachtige paradijs. Want de
mens wilde zélf als God zijn. De mens wil zélf als koning
heersen over alle dingen. De mens wil zélf beslissen over wat
goed en wat kwaad is. Ongehoorzaamheid, opstand, zonde
tegen God.
Jezus is naar de aarde gekomen om de mensen te vertellen wat
Gods bedoeling is met hun leven. Hij heeft hun dat leven …
voorgeleefd. Zijn leven was een voorbeeldig leven. Luisterend
naar de stem van de Vader. De woorden van de Vader
doorgevend opdat mensen weer in die woorden zullen gaan
geloven. Beloften van vergeving en van verzoening. Van een
herstelde verhouding en een vernieuwd leven met Hem. Zo
heeft Jezus de Schrift in vervulling laten gaan.
Zijn werk op aarde is volbracht! Het doel is bereikt. De kloof
tussen God en mensen is door Hem overbrugd. God en mensen
kunnen weer direct contact met elkaar hebben. Er is geen
offerbloed, geen hogepriester, geen gordijn en geen tempel
meer nodig. “Het is volbracht!”
En wij? Jezus’ sterven aan het kruis betekent voor ons een
nieuw begin. Wat wij mensen niet konden bereiken heeft Hij
bereikt. Wat wij mensen niet konden volbrengen heeft Hij
volbracht. Vaak denken wij dat ook wij eerst offers moeten
brengen om met God weer in het reine te kunnen komen.
Plaatsvervangend heeft Jezus zijn leven voor ons opgeofferd.
Uniek. Eenmalig.
Wij mogen weer leven zoals God het heeft bedoeld toen Hij de
mens op aarde een plaats heeft gegeven. Een leven in liefde, in
afhankelijkheid en in dankbaarheid. Een leven in liefde voor
God, onze Schepper. Een leven in liefde voor elkaar en de
schepping.
Dat is het geheim van dit bewogen zesde kruiswoord!
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