Dagthema: Het verhaal van de Levende
Goede Vrijdag 2 april – Bart-Jan van Gaart
“…binnenrijden van Jeruzalem op een Ezel is ook een boodschap, één die waarschijnlijk goed
verstaan is. Want een beetje koning komt op een mooi paard…”
Opening DIE DEZE WERELD ZAL BEVRIJDEN
Beeldschone steekvlam van tussen sterren,
even – en weg, al in dit aertrijc
niet meer gezien.
Eénoog, argeloos in blindenland,
koning der joden, met je onweerlegbaar
groot gelijk beladen,
door de horden achterna gezeten
om een sprankje en toen de wind draaide
afgedankt en graag vergeten.
Zoon van de verloren Arameeër –
`hoerenjong, gekruisigde ezel'.
En nog is het hart niet gelucht
en niets ontraadseld
en niemand genoemd
en niemand bevrijd.
Teken van tegenspraak niet enkel
de zoete naam die hem gegeven werd.
Maar steekwoord, slagwoord, zaligspreking
van jodenhaat, broedermoord –
en in het handvat van het marteltuig gegrift
en onder de beginselen van onze beschaving
goud op zilver zijn initialen.
En voor alle denkbare daden
vrijspraak en vergeving
bij voorbaat en voorgoed.
`Lam van God
dat draagt de zonden van de wereld
kome uw bloed
over ons en onze kinderen.'
Geen naam zo vol beloften en
betekenissen en kleuren van vrede
en alle omgelogen of vervaald
van lieverlee.

Wat van die onaantastbaar opgeschreven
wereld van eerste woorden en laatste waarheden
is overgebleven?
Hoeveel meer dan haatliefde en hoon,
wondkoorts en de verbitterde kilte
van beter weten?
Toch soms een wenk in vreemde ogen,
een draai in de weg en een oud lied als dit:
`Uitgewogen vleugel van dwalende vogels
zijt gij,
zachte halster voor wilde veulens,
hun zijden toom en zoet bit.'
En dat hij luidkeels riep
dat God hem had verlaten
en dat wij verstolen weten:
ik ben de mens die daar schreeuwt,
dat is gebleven.
Als je nog altijd zijn wilt
die wij hoorden dat je was
`die deze wereld zal bevrijden',
ontstijg dan aan je naam
zoals toen in de vroegte
van een nieuwe dag
je lege misbruikte lichaam
ontsteeg aan het graf en licht werd, adem en stem.
Kom en daal af.
Beeld en gelijkenis https://www.youtube.com/watch?v=fcWjbnlwcmg
Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,
een mensenzoon,
heeft hij geen macht begeerd,
geen aanzien als een god,
en heeft zich niet
aan de gestalte dezer wereld onderworpen.
Heeft niet, roofzuchtig, voor zichzelf geleefd,
maar zich ontdaan van zijn bezit.
En is de weg gegaan
die langs de zelfkant voert, het duister in.
En is niet halverwege omgekeerd,
maar heel de weg gegaan.

Is op de slavenmarkt gaan staan,
om als de minste mens verkocht te worden
en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.
Werd niemand met wie niemand zijn.
En wie hem zien keren zich van hem af.
En trok het lijden aan
en droeg het als een lam
en stond stom voor zijn scheerders
en werd gehangen als een slaaf.
Zo is hij mens geworden,
een rechte;
beeld en gelijkenis van Hem
die leeft en liefde is.
Hem noemen wij:
Heer, Mensenzoon van God.
leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.
Vrij naar Filipenzen 2, vers 6-12.
Toespraak
De verkiezingen zijn achter de rug en de paringsdans van de formatie is begonnen. Op wie
heeft u gestemd, op een winner of een verliezer? Ik op een verliezer. En dat voelt niet fijn, de
wetenschap dat ik de komende maanden, jaren tot de partij van de verliezers behoor.
Natuurlijk, vooral omdat een authentiek links geluid gedeeltelijk de mond gesnoerd wordt,
maar ook omdat het gewoon niet fijn voelt om in een competitie tot de verliezers te
behoren. Want als je wint, dan staan ze voor je te juichen terwijl jij op de tafel danst, en zelfs
als je op een ezelsveulen de stad binnentrekt. Als je verliest, keert men zich van je af, wordt
je bespot en beschimpt. ‘Looser!’
We moeten even vijf dagen terug: Jezus was op weg naar Jeruzalem. Daar in de buurt
gekomen geeft hij de opdracht om een ezelsveulen te gaan halen. Jezus kent zijn klassieken
want bij de profeet Zacharia staat: ‘Juich dochter van Jeruzalem! Zie uw koning komt naar u
toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het
jong van een ezelin.’ Jezus heeft ook, om in verkiezingsretoriek te blijven, gevoel voor het
momentum. Op weg naar Jeruzalem heeft hij volgens Marcus een man van zijn blindheid
genezen, daar maak je vrienden mee!
Het binnenrijden van Jeruzalem op een Ezel is ook een boodschap, één die waarschijnlijk
goed verstaan is. Want een beetje koning komt op een mooi paard, of op een wagen, omringd
door zijn hofhouding, ook te paard. Jezus niet. Eveneens bij Zacharia lezen we waarom: ‘Ik
vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt
gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren, en gaat zijn heerschappij van zee tot
zee en van de Rivier tot de grenzen van de aarde.’ Zie daar, deze koning is een atypische
koning. Geen militair, niet belust op geografische expansie, geen man die de gehate
Romeinen verdrijven zal. Deze koning komt met een messiaanse boodschap. De hele
Hebreeuwse bijbel hernomen in een notendop: hebt elkaar lief!

Maar het licht scheen in de duisternis en de duisternis nam het niet aan. Dat is de tragiek van
de lijdensweek. Voor het volk dat een koning wenste die Israël zou bevrijden van de
Romeinen bleek Jezus niet radicaal genoeg, althans niet op de wijze die ze verhoopten, voor
de elite was Jezus een bedreiging van hun gevestigde orde en de kwetsbare balans in hun
relatie met de Romeinen.
En wij, wat heeft dit omgekeerde Exodusverhaal dat begint met een intocht en eindigt met
de dood als een slaaf, ons te zeggen? Als held lijkt Jezus ongeschikt. Een held sterft eerst
nadat zijn glorieuze werk gedaan is. In geen enkel verhaal sterft de held voor zijn tijd. In dit
verhaal wel. En in ons verhaal? Hoeveel van onze voornemens, onze dromen en visioenen
kunnen wij in een mensenleven realiseren? De meesten mogen blij zijn als ze de gegeven
tijd een beetje gelukkig doorkomen. Het zijn er maar weinig die in de geschiedenis van de
mensheid het verschil maken, overeind blijven, met een hoofdletter worden geschreven. Ik
niet. Ik zou het wel willen, verlang er soms zelfs naar, maar tot op heden is het niet de
moeite van het bijschrijven op de pagina’s van de geschiedenisboeken waard. Lang niet. Zelfs
als kiezer ben ik dus een looser. Misschien is dat wel de boodschap van de lijdensweek.
Misschien is Jezus, gedacht als zoon van Ik zal, en daarmee God zelf ook, met zijn afgang wel
afgedaald naar ons niveau van soms winnaars, vaak verliezers. Verliezers vooral, op een
kwade of welkome dag, van het leven zelf. De dichter schreef: ‘Hij is de mensen en hun dood
geworden’. Zou die ene, die anders dan andere, zo ver gaan? Met ons mee, de dood in?
Vroeger, op weg naar de universiteit, reed ik op de Haarlemmerweg onder het viaduct van de
ring (toen nog gewoon de Coentunnelweg) door waarop met grote letters stond gekalkt: ‘God
is dood en ik voel mij ook niet zo lekker.’ Ik moest altijd grinniken van die tekst. Op één of
andere manier verschafte die troost. Als God dood is valt het met mij nog mee. Zoiets.
Maar als je nou van dat verhaal van Jezus, dat de echo is van zoveel andere oudere en
nieuwere verhalen, je leven hebt gemaakt. Als je je met ziel een zaligheid daaraan hebt
overgegeven. Wat kun je dan met de dood aan een kruis? Wat moet je dan? Dat kan, dat mag
niet waar zijn!
Het is ook niet waar. Toen niet en nu niet. Het verhaal is nog niet uit. Fysieke opstand of niet,
dat grote verhaal van God en zijn mensen, blijft opstaan. Hier nu en op talloze plaatsen
vandaag en gisteren en morgen. Begrepen, misverstaan, misvormd, gesublimeerd. Mensen
die opstaan en liefde doen aan elkaar. De belofte blijft: zie dochters van Sion, dochters van
Jeruzalem, vooruit ook zonen of wat je ook maar wil zijn: vrede voor alle volkeren. Zijn
heerschappij van zee tot zee en van de Rivier tot de grenzen van de aarde. Sta op, ga uit,
steeds weer, tegen alles in, op weg naar een beloofd land. Een weg als een belofte in
zichzelf: vrede en een nieuwe wereld. En de dood zal niet meer zijn. Luisteren wij, naar het
verhaal van een levende:
Het verhaal van een Levende
Hij wierp zich op de aarde neer en bad:
Abba, Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker mij voorbij gaan.
Maar niet mijn wil geschiede,
maar uw wil.

Matteüs 26, vers 39.
Zij sleepten hem naar Golgota,
de schedelplaats.
Toen zij hem gekruisigd hadden,
verdeelden zij zijn kleren
en dobbelden om zijn omslagdoek.
Het was negen uur 's morgens
toen zij hem kruisigden.
Samen met hem
kruisigden zij ook twee rovers,
de één rechts, de ander links van hem.
Voorbijgangers hoonden hem,
de priesters en de schriftgeleerden
spotten onder elkaar:
anderen heeft hij gered,
zichzelf kan hij niet redden.
Het werd middag,
duisternis viel over heel het land –
het werd drie uur in de middag.
Toen riep hij:
Éloï, éloï, lamá sabáktaní –
dat is vertaald:
God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten?
Toen schreeuwde hij onverstaanbaar
en was dood.
Marcus 15, vers 22-37.

Stilte 1 minuut
Het verhaal van een Levende vervolg
Toen zag ik de doden
staan voor de troon,
groten en kleinen.
De zee gaf haar doden terug.
De dood en de afgrond
gaven hun doden terug.

Apocalyps 20, vers 11-14
Ik zag een grote menigte
die niemand tellen kan
bijeengeroepen
uit alle volkeren en talen.
Zij stonden voor de troon
van Hem die leeft
en rondom het lam.
Zij waren gekleed in stralend wit
en zij zongen, met machtige stemmen
en riepen:
Gezegend onze God,
de Levende,
en gezegend het lam.
Ik vroeg:
Die daar die zingen
gekleed in stralend wit,
wie zijn dat?
Iemand sprak tot mij:
Zij zijn het
die door de hel zijn gegaan.
Naar Apocalyps 7, vers 9-17
Toen zag ik de doden
staan voor de troon,
groten en kleinen.
De zee gaf haar doden terug.
De dood en de afgrond
gaven hun doden terug.
Voorbeden
Slotwoord
Ten slotte dit: Als Johannes de Doper Jezus bij zijn leerlingen introduceert als ‘het Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld’, zegt hij naar mijn idee heel beknopt hetzelfde als wat
ik zojuist met heel veel worden aan u heb voorgelegd. Die woorden klinken in iedere
Katholieke eucharistie. Ze verwijzen niet zozeer naar de personage Jezus maar naar de
boodschap die hij verkondigt. Dat is de geest die heel de Bijbel ademt. Het is een belofte ons
in handen gegeven. Bach heeft die woorden magistraal getoonzet met een melodie die hij
ook in de Mattheus Passie gebruikte. Volgende week is het Pasen. Feest van bevrijding en
opstanding. Ik wens u alle goeds!

J.S. Bach. Agnus Dei, uit: de Hohe Messe https://www.youtube.com/watch?v=puHGQNdRJAA
Agnus Dei
qui tolis peccata mundi
miserere nobis

Lam Gods
dat wegneemt de zonden van de wereld
ontferm u over ons

Agnus Dei
qui tolis peccata mundi
dona nobis pacem

Lam Gods
dat wegneemt de zonde van de wereld
geef ons vrede

In stilte verlaten wij de Zoom

