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preek:
gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Hoe vertolk je de rol van Jezus?

Dat is de vraag waarmee Trouw vandaag groots uitpakt in de Verdieping. Op de 
voorkant van de krant een briljante compositiefoto, dat een gezicht samenstelt. Links 
Tom Sol, de vertolker van Jezus in de Matteüspassion van Bach, rechts Dwight 
Dissels, de Jezus in de Passion in Leeuwarden vanavond. 

De een rapt: 'Ik huil alleen bij jou', de ander zingt 'Eloï, eloï lema 
sebachtani'. De één zingt op de televisie in de straten van 
Leeuwarden, de ander in de beslotenheid van een kerk. Maar 
Dwight Dissels en Tom Sol spelen allebei de rol van Jezus. 

Eigenlijk speelt Sol niet Jezus, maar Christus. Een subtiel verschil. 
De naam Jezus past goed bij de toegankelijke Passion, dat sinds 
2011 het lijdensverhaal vertelt aan de hand van bekende top-40-
nummers; dit jaar zijn dat onder andere 'Heb je leven lief' van 
Liesbeth List, 'Dichterbij dan ooit' van Blöf en 'Zwart wit' van Frank 
Boeijen. De benaming Christus past bij het eerbiedwaardige 
karakter van Bachs meesterwerk uit 1727. 

Maar de verhaallijnen van beide stukken lopen parallel: Jezus weet 
dat zijn einde nadert en organiseert een Laatste Avondmaal. Hij 
voorspelt dat Judas hem zal verraden en Petrus hem zal 
verloochenen. Na afloop gaat hij bidden in de tuin van Getsemané. 
Het lukt zijn vrienden niet om wakker te blijven. Judas komt met 
soldaten en verraadt Jezus met een kus. De soldaten nemen hem 
gevangen en brengen hem bij de Romeinse landvoogd Pilatus, die 
hem met tegenzin laat kruisigen, nadat hij is bespot en geslagen. 
Aan het kruis sterft Jezus.

Tot zover de krant. Wat een belangstelling vandaag voor The Passion. Ik zie het bijna
nooit, maar toevallig wel vanmorgen: heel WNL zat vol met de Passion. En er werd 
voortdurend geschakeld met Leeuwarden en redelijk precies uitgelegd wat Witte 
Donderdag is. Wat een belangstelling ook voor de Matteüspassion. Wat een 
belangstelling opeens tot ver buiten de kerkmuren voor het verhaal van Jezus' lijden 
en wat daaraan voorafging en daarop volgde. Het is de vraag tegenwoordig wat 
meer belangstellenden trekt: de Witte Donderdagdiensten, de officiële liturgische 



vormgeving in kerkdiensten of de alternatieve vormen. Het lijkt er op dat de 
alternatieve vormen Matteüspassion, the Passion meer de aandacht vestigen van 
een breed publiek dan de kerk bij machte is.

Maar hier, in déze liturgie, hier gebeurt toch het èchte? Dat andere is voor een breed 
publiek, dat is de 'lightvariant', hoewel ik de Matteüspassion niet zo snel een 
lightvariant zou willen noemen. Maar mooi dat ze daar zoveel bij beleven en niet zo 
verwonderlijk dat er iemand in het publiek, en dit is waargebeurd, aan de buurvrouw 
vroeg: 'Maar wie speelt dit jaar de rol van de paashaas?' 

Maar wij vieren hier toch het echtste dat het meest dichtbij het èchte verhaal staat? Is
dat zo? Wat weten wij helemaal van dat Laatste Avondmaal en wat is er van 
gemaakt? Organiseerde Jezus het laatste Avondmaal òf was het dat hij en zijn 
vrienden de joodse riten volgden op weg naar de viering van Pesach? De joodse 
wortels zijn wat
afwezig bij Passion
en Passion. En dat
vind ik wel een groot
gemis, want zonder
de joodse wortels
van het Pesachfeest,
het feest van
ongezuurde broden,
het feest van Uittocht
uit het Angstland
Egypte kan het
Lijdensverhaal,
ìnclusief het Laatste
Avondmaal en
ínclusief de
voetwassing niet. 

Wat Jezus en zijn leerlingen doen is het Pesachfeest vieren, met alles wat daar aan 
symboliek bijhoort. Het bittere van de bittere kruiden, herinnerend aan het bittere 
lijden van de slavernij. En het zoet van de Charoset, het zoete van de bevrijding, dat 
tegelijkertijd lijkt op het specie waarmee de stenen gebakken werden om die 
Egyptische steden te kunnen bouwen, van gebakken stenen, gesymboliseerd door 
een gekookt èn gebakken ei, dat tegelijkertijd weer symbool staat voor nieuw leven. 
Paaseitjes, maar dan veel dieper en veel symbolischer op z'n joods, met haar diepe 
diepe symboliek. 

Nee, Jezus ging niet zomaar even naar een Albert Heijn om daar een stokbrood en 
een flesje huiswijn te kopen... alles wat aan symboliek werd aangereikt door heel zijn
zeer edele joodse traditie was aanwezig. En hij maakte het actueel. Hij actualiseerde 
het. Hij maakte het dramatisch eigentijds. 

Die ongezuurde broden, dat brood van de bevrijding... het lijkt op mijn lichaam dat 
gebroken gaat worden, al heel gauw. En die wijn, die beker van de vreugde, tot over 
de rand toe gevuld... het lijkt op mijn bloed dat vergoten gaat worden, al heel gauw. 



Dat aloude verhaal van de Uittocht, van de Bevrijding past hij toe op zichzelf. Om te 
laten zien dat Bevrijding en Uittocht een voorafgaand lijden kent. En dat iedere vorm 
van slavernij en overheersing, van onrecht en valse bejegening van het kwetsbare 
altijd weer en overal opnieuw aanwezig is. Niet alleen in Egypte, maar ook in het 
Jeruzalem waarin Jezus en zijn leerlingen zich bevinden en in elke nieuwe tijd, ook 
de onze.

In die zin is het heel goed gevonden om een Passion te organiseren, om dat verhaal 
van toen te actualiseren en eigentijds te maken en te verbinden met 
onrechtsstructuren die er nog altijd zijn. Maar dan nóóit zonder het besef dat Jezus 
het was die óók actualiseerde, die aloude verhaal razendactueel maakte. 

En alles, alles wat hij meemaakte en doorstond, een aloude wetmatigheid zoals die 
al in Exodus is beschreven en pijnlijk waar werd aan zijn eigen bestaan, tot aan de 
dood van zijn lichaam toe. Een aloude wetmatigheid die nog altijd geldt, waar 
mensen, net als hij, ontkend worden, als een stuk vuil behandeld, bespot en 
beschimpt, niet gekend, niet op waarde geschat. Gekruisigd in alle denkbare vormen 
die er zijn om iemand uit de weg te ruimen. 

Egypte- Jeruzalem- Leeuwarden- Borne--- eeuwig hier nu. Geactualiseerd aloud 
verhaal, waarin wijzelf een rol mogen spelen. En waarin wij zelf onze positie moeten 
bepalen. Willen we de rol van Jezus wel? Of die van Judas? Of die van Petrus? Of 
hebben we in ons leven een rol als van Maria? Of van een willekeurige omstander? 
Of van een Pilatus, die als het te eng wordt dan toch maar weer zijn handen wast in 
onschuld?

Hoe vertolk je de rol van Jezus? Of die van het volk dat op het punt stond bevrijd te 
worden? Door mens te worden, mens te zijn, mens onder de mensen, mens met de 
mensen, mens die het aandurft om het leven in al zijn smaken, kleuren en 
toonaarden onder ogen te zien en dat leven aan te gaan. En daarbij te vertrouwen 
dat niets je kapot kan maken, maar dat het leven bedoeld is om voort te gaan, voort 
te bestaan. Bevrijd en geheeld. Door alle gebrokenheid heen.

Amen

https://www.youtube.com/watch?v=KMdPlJUl_F8


