Goede Vrijdag
De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen
Bijbellezing: Marcus 15:33-41
Het is midden op de dag. Twaalf uur, zouden wij zeggen. De zon
schijnt over de kruisheuvel Golgota. Drie misdadigers voeren hun
doodstrijd aan een kruis. Vastgenageld. Onbarmhartig wreed.
Maar daar trekken de Romeinse soldaten zich niets van aan.
In het midden van de drie kruiselingen hangt Jezus. Hij noemt
Zich ‘koning van de Joden’. Het kruis is zijn troon. Zijn hoofd is
bedekt met een doornenkroon. Gegeseld en ontkleed. Een
misdadiger?
De twee mannen die aan weerszijden van Hem zijn opgehangen
zijn verzetsstrijders: Zeloten. Ze zijn gevangen genomen toen ze
een oproer organiseerden tegen de Romeinse overheersers.
Pilatus stelt hen ten voorbeeld. Hij duldt geen verzet tegen zijn
gezag. Misdadigers zijn zij in zijn ogen. Maar die rabbi Jezus, daar
in het midden?
Hij is de goede Herder die hier zijn leven geeft voor zijn schapen.
Drie jaar lang heeft Jezus Gods verloren schapen onderwezen.
Met woorden, genezingen en wonderen heeft Hij laten zien hoe
het zal zijn als Gods Koninkrijk op aarde zal komen. Dat was zijn
opdracht die de hemel Hem had meegegeven: ‘Zoek de verloren
schapen van Israël en vertel hen dat God weer omziet naar zijn
volk. Zijn Koninkrijk is aanstaande!’ De mensen hingen aan zijn
lippen. Wat een enthousiasme. Wat een geloof?
Maar hun hooggespannen verwachtingen zijn op niets uitgelopen.
De een na de ander wijst Jezus af. Ze laten zich inpalmen door de
valse herders, hun geestelijke leiders. En het “Hosanna, gezegend
Hij die komt in de naam van de HEER” is al na een dag verstomd.
Het volk van Israël, de kinderen van Jeruzalem, roepen,
schreeuwen met luide stem: “Kruisig Hem, kruisig Hem!”
Nu hangt Hij daar aan een houten paal op Golgota. De goede
Herder. Gerekend bij de misdadigers, zegt de profetie (Jesaja
53:28).
En dan, midden op de dag als de zon op haar hoogste punt staat
grijpt de hemel in. Midden op de dag een totale zonsverduistering.
Drie uur lang. Een angstwekkende duisternis die doet denken aan
de bevrijding uit Egypte. Duisternis, het symbool van
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verschrikking, van ongeluk, van verderf en van de dood. Het
ultieme teken van het oordeel van God!
Aan het einde daarvan – het is drie uur ’s middags, het tijdstip
dat in de tempel de dienstdoende priesters het gewone dagelijkse
middagoffer brengen en de hogepriester juist vandaag het
paaslam voor de natie slacht … horen we vanaf het kruis Jezus
met luide stem roepen: “Eloï, Eloï, lama sabachtani?” Dat wil
zeggen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”
Het is het “waarom?” uit de duisternis. Woorden uit Psalm 22.
Woorden waarin een mens een brug zoekt, die uit de
godverlatenheid tot God voert.
“Waarom?” We horen zijn diepe smart, zijn diepe eenzaamheid en
onbegrip. Jezus voelt in de duisternis, dat Gods oordeel over Hem
komt. Dat God Zich van Hem afkeert. En toch: Hij blijft
gehoorzaam aan zijn roeping – tot het bittere einde toe. Hoezeer
door God verlaten, Jezus blijft roepen in de duisternis: “Mijn God
…” In dat ene woordje „mijn” ligt heel zijn hoop en verwachting.
De weinige overgebleven toeschouwers denken dat Jezus om de
hulp van de profeet Elia roept. Spottend zeggen ze tegen elkaar:
“Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.” Maar
dan slaakt Jezus een luide kreet en blaast Hij zijn laatste adem
uit. Zo sterft de goede Herder. Dit is het einde van zijn
lijdensweg. “Het is volbracht!” Zijn opdracht is tot het einde, tot
Gods doel gebracht. De goede Herder heeft de toorn van God
gedragen. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen opdat zij met
Hem mogen binnengaan in Gods Koninkrijk.
Opmerkelijk detail: Het voorhangsel, het bijzondere, loodzware
gordijn in de tempel scheurt van boven tot onder in tweeën. Ook
hier grijpt de hemel – van boven - zelf in. De toegang tot God, die
door dit gordijn werd afgesloten, is voortaan voor iedereen open.
Jezus’ verzoenend sterven aan het kruis op Golgotha baant de
toegang tot Gods liefdevol hart.
Hier eindigt de lijdensweg van de goede Herder. Hoe anders dan
velen hadden verwacht. Drie keer had Jezus zijn leerlingen verteld
hoe het met Hem zou gaan aflopen: “Ze zullen de spot met Mij
drijven, Mij bespuwen, geselen en doden. Maar na drie dagen zal
Ik weer opstaan uit de dood” (Marcus 10:33-34)!
ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden

www.uitdekroontjespen.nl

