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Lezingen: Filippenzen 2:5-11 – Lucas Lucas 22:39-23:56 
 
Waarom moest Jezus dood, en wat hebben wij daaraan? Die vraag komt minstens één keer per jaar 
op ons af, vandaag bijvoorbeeld. 
 
Er zijn kerkelijke kringen waar wendingen als ‘in de vergeving van onze zonden door het bloed van 
Christus’ geregeld gebezigd worden, en ook iets betekenen – alle respect daarvoor, niks daarvan af. 
‘Verzoening door voldoening’ heet dat. Voor de meesten van ons is dat problematisch geworden, 
niet meer geloofwaardig. Dat God de marteldood van een onschuldige ‘nodig zou hebben’ om ons te 
kunnen vergeven, dat kunnen velen van ons niet meer aanvaarden. Dat de dood van de Zoon een 
offer zou zijn om de woede van zijn Vader tot bedaren te brengen, dat roept vragen op waar we niet 
meer uitkomen, vragen over de mens – kan die zijn, haar verantwoordelijkheid zo afschuiven? – en 
vragen over God – zien we God als wraakzuchtig?  
 
Maar hoe dan wel? Hoe dan wel deze dag te begrijpen binnen óns zoekend en tastend geloof? Een 
poging, zonder de pretentie dat dit het laatste woord is. 
 
Jezus stierf door mensenhanden. Wij mensen – want wij zijn niks anders – konden dat niet aan, 
iemand zo van liefde doordrenkt, geen softe maar krachtige, woedende liefde als het moest, hon-
derd procent focus op Gods koninkrijk van recht en vrede. Daarbij stak ons gesjacher en gesjoemel zo 
schamel af, daarbij kwamen we zo te kijk te staan, dat Hij weg moest. Hij schopte te veel heilige huis-
jes om. Hij onthulde religie (bij alle goede dingen) óók als een systeem om mensen te binden aan 
regels, gehoorzaam en in het gareel te houden. Hij onthulde de commercie die alles doordringt en 
alles overneemt (Luc. 19:45-48). En hij onthulde de overheid (bij de goede dingen die ze ook doet) als 
óók een machtsinstrument, en de heersers van deze wereld als degenen aan wie je vooral geen 
voorbeeld moest nemen (Luc 22:24-27). Hem stond een leiderschap voor ogen waarbij de leider 
dienaar is – dat is hoogst bedreigend voor alle leiders die helemaal geen dienaar willen zijn maar 
vooral de baas willen spelen. Later hebben zijn volgelingen in hemzelf het grootste voorbeeld her-
kend van de Heer die knecht werd: in Hem was God zelf, God zelf gaf het voorbeeld door niet van 
wijken te weten, door zich te laten vernederen tot in de dood aan het kruis. 
 
Dat betekent het, wanneer er geregeld staat dat dit ‘zo moest gebeuren’: geen moeten vanuit een 
goddelijk plan om kosmisch die zaak van die menselijke zonde nou eens voorgoed op te lossen; nee, 
een moeten vanuit de liefde. Door dóór te gaan, tot en met het onmenselijke uiterste, werd de 
dwaasheid van deze wereld getoond (1 Kor. 1:18-25) en kwam de wijsheid van Gods goedheid in 
deze mens aan het licht.  
 
Wat zou het mooi zijn als wij mensen dat zagen, en ernaar handelden! Maar de verwijten van God, 
zijn klacht, zijn teleurstelling over ons, die we straks hoorden, die zijn terecht, we hebben er geen 
antwoord op. We moeten het horen vandaag. Niet om er wanhopig van te worden, maar om het 
wonder van deze week voluit te beleven. 
 
Want dat blijft: dat Hij onder menselijk tekortschieten, menselijke zonde is bezweken, maar dat God 
het daar niet bij heeft laten zitten. Dat Hij de heerser mag zijn: de vernederde Knecht wordt Heer, de 
afgeschrevene wordt de uitverkorene, de dode blijkt meer leven en toekomst in zich te dragen dan 
allen die levend en vitaal dachten te zijn.  
 
Maar dat is morgen. Vandaag is een dag om heel stil te worden, en Hem te gedenken. Hij die zijn weg 
in eenzaamheid ging. Stil te staan bij het kruis, bij de Gekruisigde en bij allen wiens lot Hij deelt. 
Amen. 


