Donderdag
De goede Herder beschermt zijn schapen
Bijbellezingen: Marcus 14:22-27 en 43-50
“Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven:
‘Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven
worden” (Marcus 14:27).
Je ziet de gezichten van de leerlingen van rabbi Jezus schrikken.
Wat is dit nu? Wat bedoelt de Meester? Wat staat er te gebeuren?
Ze hebben zojuist in een bovenzaal – ergens op een geheime plek
in Jeruzalem – de paasmaaltijd gehouden. Weliswaar een dag te
vroeg, maar op verzoek van de Meester hebben Petrus en
Johannes de maaltijd voor vanavond voorbereid.
Het is een maaltijd met vreemde woorden en vreemde symbolen:
“Dit is mijn lichaam … Dit is mijn bloed.”
Bovendien is er nog dat incident met Judas Iskariot. Nadat Jezus
hem apart heeft genomen verlaat de penningmeester van de
groep halsoverkop de maaltijd. Wat gaat die doen?
Psalmen zingend verlaten ze – zonder Judas - de bovenzaal en
vertrekken ze naar de overkant van het Kidrondal. Hier ligt
Getsemané, de tuin van de olijven. Het is voor Jezus en zijn
leerlingen een bekende plek. Vaak zijn ze hier naar toegegaan om
de drukte van de stad Jeruzalem te ontvluchten. Het is immers
mudvol in de heilige stad. De stad puilt uit van de feestvierders
die uit alle hoeken van de bewoonde wereld zijn gekomen om hier
het paasfeest te vieren. Het moeten er meer dan een miljoen! zijn
geweest, rekent iemand ons voor. Voor Jezus is Getsemané ook
een plek om in alle rust met God zijn Vader te spreken.
Opvallend detail: Heel het gebeuren op de Olijfberg speelt zich af
in de nacht. In de nacht gebeuren wel meer dingen die het
daglicht niet kunnen verdragen. De nacht, dat is het moment van
dieven en rovers. In de nacht klimmen zij over de muur van de
schaapskooi om een lam of een schaap te stelen, te slachten en
te vernietigen (Johannes 10:10). In de nacht heerst het rijk van
de duisternis.
In die duistere nacht is een arrestatieteam bestaande uit
Romeinse soldaten en Joodse gerechtsdienaren op zoek naar
rabbi Jezus uit Nazaret. Judas, de zoon van Simon uit Kariot, één
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van Jezus leerlingen … is hun gids. Ze zijn gewapend met
stokken, speren en zwaarden. Voorzien van fakkels en lantaarns.
Judas heeft de afspraak gemaakt: “Degene die ik kus, die is het.
Neem Hem gevangen en voer Hem weg onder strenge bewaking”
(Marcus 14:44). Waarom doet Judas dit? Waarom dit verraad?
Judas is teleurgesteld in Jezus. Net als zovelen zal Judas gedacht
en gehoopt hebben dat rabbi Jezus met veel machtsvertoon een
eind zal gaan maken aan de Romeinse overheersing. Maar Jezus
heeft blijkbaar heel andere plannen in Jeruzalem. Hoe vaak heeft
de Meester het niet gehad over zijn lijdensweg? Hoe vaak heeft
Jezus niet gezegd dat Hij zal gaan sterven? Voor Judas is het
genoeg geweest. Belust op geld ‘verkoopt’ hij zijn informatie aan
de geestelijke leiders van het Joodse volk. ‘Dáár kunnen jullie
Hem gevangenen laten nemen. Ik wijs jullie arrestatieteam de wel
de weg.’
Het lijkt een fluitje van een cent. Tegen deze overmacht van de
duisternis kan zelfs de goede Herder niet op. Petrus doet nog een
verwoede poging om zijn Meester te beschermen. Hij trekt een
zwaard – het zal wel een offermes zijn geweest – en gaat
Malchus, de dienaar van de hogepriester, te lijf. Er sneuvelt een
oor. Opvallend hoe liefdevol Jezus ook dit verloren schaap
verzorgt en zijn oor weer heelt.
Dan keert de goede Herder zich tegen de rovers en dieven die zijn
leven en het leven van zijn schapen bedreigen. ‘Jullie zijn er met
zwaarden en knuppels op uit getrokken om Mij te arresteren,
alsof Ik een misdadiger ben!’ ‘De Schriften moeten in vervulling
gaan.’ ‘Als het jullie om Mij te doen is, laat mijn leerlingen dan
gaan.’
Zo springt de goede Herder voor zijn schapen in de bres. Zo
beschermt Hij zijn schapen. Wat er gaat gebeuren, moet zich
alleen aan Hem voltrekken. Aan Hem, de goede Herder!
En zijn schapen? Zij worden uiteengedreven. Zij laten de goede
Herder in de steek. Zij vluchten weg. De goede Herder laat zich –
uit liefde voor zijn schapen – arresteren. Hij offert Zich voor hen
op. Hij beschermt hen. Hij geeft voor ons zijn leven.
Zo gaat de goede Herder zijn lijdensweg. Daarvoor is Hij naar
deze aarde gekomen. Zijn leven … in de plaats van Gods verloren
schapen!
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