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titel: Zwijgen of spreken? 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Iemand zei tegen me dat op de Goede Vrijdag het verhaal mag spreken en dat wij mensen er 
eigenlijk goed aan doen om te zwijgen, te zwijgen bij dit verhaal, dit verhaal van lijden en 
sterven. En dus zou mijn overdenking hier al kunnen stoppen. Maar ik ga wel door, op een 10 
afstand. 
 
Dit verhaal van Jesus die aan het kruis geslagen wordt, is een moeilijk verhaal, een verhaal 
dat je naar mijn gevoel alleen maar op een afstand kunt volgen, ik kan het alleen maar op 
een afstand volgen als een leerling die op een afstand Jesus volgt. Op een afstand, omdat 15 
het ook heel dicht bij kan komen, misschien wel te dichtbij. Het verhaal heeft onmenselijke 
kanten, en hele menselijke. Elementen als angst om herkend te worden, de angst dat het 
masker definitief valt, het verraad, het loochenen, nee, ik hoor er niet bij, het slaan, de 
marteling, menselijke en onmenselijke kanten, helaas heel herkenbaar, helaas heel 
confronterend voor ons als mensheid. Want hoe vaak gebeurt dit, hoe vaak is dit gebeurd in 20 
de geschiedenis? 
 
Dit verhaal op een afstand volgend, als Petrus, en op een moment kraait de haan en weet je 
dat jij, dat ik, ook in dit verhaal voorkomen. Wat hier gebeurt, wat gebeurt in de tijd van 
Jesus, het gebeurt nog elke dag. Mensen gemarteld, mensen verraden, onschuldigen gestraft  25 
soms jarenlang ten onrechte gevangen gehouden totdat er weer bewijs van onschuld komt, 
dit verhaal van Jesus van Nazareth staat niet op zichzelf. De willekeur, de  
onrechtvaardigheid, het is aan de orde van de dag, in Noord-Korea, in Turkije, en ik ben bang 
in nog veel meer landen. Dit verhaal volg ik op een afstand, maar ik weet dat het dichtbij is, 
ook in mijn tijd aanwezig.  30 
 
En wat kun je meer nog zeggen van en over dit verhaal, dit gebeuren, dat in zoveel 
kunstuitingen weergegeven is, dit gebeuren waar boeken over zijn vol geschreven, de 
verzoening zoals het theologisch wordt genoemd, wat kun je er nog meer over zeggen? Ik 
merk dat ik begin te stamelen, omdat deze weg van Jesus, dat wat met hem wordt gedaan, 35 
dat wat hem overkomt, ook een geheim met zich mee draagt. Het geheim van God en 
mensen, het geheim van liefde vreemd genoeg. In theorie had Jesus een andere weg kunnen 
kiezen. Minder radicaal, minder ver gaand, meer zich voegend naar de gangbare visie en de 
status quo van die tijd, ja dat had gekund.  
 40 
Deze weg van hem heeft een geheim, een geheim van verborgen bevrijding, bevrijding die 
nog niet zichtbaar is, daar aan het kruis, en die verborgen bevrijding is het geheim van de 
liefde. Maar begrijp ik dat echt? Er is ook afstand als ik probeer om deze weg van Jesus in 
een theologisch of filosofisch systeem te gooien, eigenlijk is deze weg me daar te hoog en te 
groot, te diep en te intens voor. Ik voel ook afstand als ik zou proberen om deze weg van 45 
hem in te kaderen in dat wat moest en zou of niet anders kon, door God zo gewild en door 



wie dan ook. Daar is het me te hoog voor, te diep, te intens. Ik wil deze weg van Jesus niet 
opsluiten, niet met woorden omklemmen. Dat kan ik ook niet.  
 
Deze weg van Jesus, is een weg in een vreemde vrijheid, een dwaasheid die tot wijsheid 50 
wordt, God in de mens aanwezig als de afwezige, liefde in haat aanwezig, hoop in wanhoop, 
leven in de dood, alle tegenstrijdigheden op een hoop.  
Ik volg op een afstand, maar ik weet dat hij dichtbij is, deze lijdende mens, dichtbij in deze 
wereld, dichtbij komt in het bestaan, met ogen die kijken, oren die horen, voeten die zullen 
gaan, handen die zullen spreken met de tekens in de handen. Ik volg op een afstand, maar 55 
het is dichtbij 
Spreken wordt stamelen, kan iemand zo houden van? Kan liefde zo groot zijn. Moeder, dat is 
je zoon, zoon dat is je moeder, mens, jij mens, dat is je kind, dat is je ouder, dat is je naaste, 
die naast je is. Kan liefde zo groot zijn, zo diep, zo intens? Dat moet dan wel God zijn, 
aanwezig op een heuvel, aanwezig in Jesus, aanwezig in de mens, in jou, in mij......... 60 
Spreken wordt stamelen, stamelen wordt zwijgen.......hoe langer hoe dichterbij. Amen.  
 
 
 


