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Overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

We staan vandaag eerst stil bij een doodsbange Jezus, zoals Johannes het aan ons 
heeft verteld. We hoorden het Jezus zelf zeggen: ‘Nu ben ik doodsbang’. In de vorige
vertaling stond: ‘Nu is mijn ziel ontroerd’, maar ‘doodsbang’ drukt nog sterker en 
treffender uit hoe Jezus zich voelt. Hij gebruikt woorden van de oude psalmen, zoals 
Hij dat vaker doet in zijn leven en vooral bij zijn lijden. Hier haalt Hij Psalm 6 aan. In 
die Psalm is een mens aan het woord die ten einde raad is, die door vijanden is 
opgejaagd, en die moe is, doodmoe van zuchten. En hij kan geen kant op... het 
enige dat hij voor zich heeft is de dood. 'Ik vrees voor mijn leven', zegt de psalmist. 

Het is deze diepe heftigheid van Psalm 6, die doorklinkt in de woorden van Jezus. Hij
kan geen kant op: Hij weet dat het lijden en het sterven onafwendbaar komen zullen. 
Hij noemt nog een mogelijke uitweg: 'Wat moet ik zeggen? Vader laat dit ogenblik 
aan mij voorbijgaan?' Maar Hij voegt er meteen aan toe dat Hij hiervoor juist 
gekomen is. En hoe bang Hij ook is voor alles wat komen moet, hoe intens menselijk 
bang, Hij keert niet om. Hij verraadt zijn Vader niet, Hij verloochent zijn God niet, Hij 
blijft Hem trouw en zal de weg gaan die voor hem ligt, de Via Dolorosa, de weg van 
het lijden, de weg van het kruis. God zijn Vader op zijn beurt spreekt met zijn stem uit
de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 

Johannes geeft in een paar verzen een ongelooflijke rijkdom aan informatie, aan 
verkondiging mee over Jezus, menselijk in zijn doodsangst, goddelijk in zijn trouw. 
En over God: groot in zijn trouw! Hij zal Jezus, zijn kind niet laten vallen. Hij is de 
Enige die Jezus niet zal laten vallen. Het is als een verbond tussen Jezus en zijn 
Vader, een belofte: dóór die moeilijke weg van het lijden heen, zal de trouw van God 
leiden tot het leven, tot een nieuw leven, tot goed en mooi land achter die hoge berg 
die Jezus te beklimmen heeft. 

Dit alles gebeurt in het Jeruzalem waar Jezus net zijn intocht heeft gehouden en 
waar de mensen luidkeels hun ‘hosanna’ juichten. Hetzelfde Jeruzalem waar 
diezelfde mensen enkele dagen later zullen schreeuwen ‘kruisig hem, kruisig hem!’.  
En iets buiten die stad zullen zij een kruis oprichten voor deze Jezus, die zijn trouw 
aan zijn Vader moet bekopen met vervolging, met marteling en met de dood, ja met 
de dood aan het kruis. 

Eeuwen eerder gebeurt in diezelfde stad Jeruzalem iets soortgelijks. Daar is het de 
profeet Jeremia die door zijn trouw aan het Woord van God wordt gevangen 



genomen door een koning, die zijn woorden niet wil horen en die niets wil weten van 
de waarheid die Jeremia verkondigt. Wat Jeremia en Jezus gemeen hebben met 
elkaar en met zovelen die de Naam van God trouw waren en trouw zijn, is dat hen 
het zwijgen wordt opgelegd, dat zij vervolgd worden, of gevangen genomen, 
gemarteld of gedood. De weg van een echte rechtvaardige is vaak een weg van 
lijden, omdat de wereld waarin zij leven zo onrechtvaardig is. Jeremia en Jezus zij 
gaan voor op deze weg, op deze lijdensweg die zij niet uit de weg zijn gegaan, omdat
zij wisten dat dít de weg van waarheid en leven was. Ze gingen die weg, hoe moeilijk
die ook voor hen was, hoeveel angst die ook met zich meebracht, maar ze gingen, 
omdat zij geloofden in de liefde van hun God, in het trouwverbond waarin God had 
beloofd dat het ooit anders worden zou. Jeremia had een contract bij zich, waarin 
stond dat hij een akker in Anatot had gekocht. Dit verhaal wordt verteld in het 
hoofdstuk dat volgt op de woorden die we vanmorgen uit Jeremia hoorden. Die 
akker, dat is een beeld van toekomst die God met mensen voor heeft, met het goede 
land dat komt na de berg van het kwaad.  

De levensverhalen van Jeremia en Jezus hebben veel overeenkomsten, maar ook 
veel verschillen, maar hierin zijn ze wel gelijk dat ze laten zien hoe mensen reageren 
als zij geconfronteerd worden met de waarheid van God. Een menselijke reactie is 
om die waarheid af te weren, omdat die als onaangenaam of als ongewenst wordt 
ervaren. Waar waarheid van God wordt verkondigd daar doen mensen hun handen 
voor hun oren, daar maken ze veel lawaai, daar komen ze in verzet, worden ze 
misschien zelfs agressief. Veel waarheid van God wordt zo tot zwijgen gebracht.

Hoe komt dat toch...? Dat was wel de centrale vraag die me de afgelopen dagen 
heeft bezig gehouden. Ik lees over Jeremia hoe moeilijk het hem steeds gemaakt 
wordt om profeet te zijn, hij wordt zelfs gevangen genomen. Ik lees over Jezus in zijn
laatste dagen, over zijn doodsangst deze keer. Het zien van een serie op Netflix: AD 
Kingdom and Empire, een serie die begint met de kruisiging en dan de jaren daarna 
volgt, die aflevering over de kruisiging versterkt deze vraag: hoe komt dat toch dat 
mensen niet naar profeten willen luisteren en dat zij de Christus om het leven 
brengen?

Ik kwam al denkend op het volgende. Mensen, en ik haal het iets dichter bij, wij 
mensen, daar hoor ik zelf ook bij, willen vaak niet gewaarschuwd worden over de 
realiteit waarin we leven én als het er op aan komt, laten wij ons heel moeilijk 



troosten met geloof en hoop. En dat zijn nou precies de twee hoofdwerkzaamheden 
van een profeet: mensen waarschuwen en mensen troosten. 

Als Jeremia bij herhaling waarschuwt dat het volk gevaar loopt, dat de stad 
Jeruzalem bedreigd wordt, dat de mensen in ballingschap genomen zullen worden 
dan wordt hij niet serieus genomen, maar als een soort staatsgevaarlijke 
onheilsprofeet gevangen gezet. 

Als Jeremia in tijden van uitzichtloosheid komt met troostende woorden, over een 
nieuwe toekomst die de God van liefde voor ze in petto heeft, dan slaat dat ook niet 
aan. Waar heeft die man het over: de duisternis waarin we nu leven die komen we 
toch nooit meer te boven. Ik denk dat toen Jeremia die akker in Anatot kocht hij de 
enige was die nog geloofde dat hij ooit ook werkelijk in die akker zou gaan werken. 
En ik vermoed dat menigeen naar zijn voorhoofd wees en hem heeft uitgelachen 
zoals ooit Noach de spot over zich heen hoorde komen toen hij de ark had gemaakt. 

Het zijn afweermechanismen in ons die te veel waarheid buiten de deur houden, bij 
voorkeur waarschuwingen, in die zin zijn we op gezette tijden behoorlijk hardleers. 
En op het gebied van hoop op een betere toekomst zijn we soms best ongelovig of 
op zijn minst pessimistisch. En zo sluiten mensen zich op twee manieren af voor 
God: voor zijn wetten en waarschuwingen én voor zijn liefde en trouw. Waar die 
beide kanten van God aan de orde komen, daar komen mensen in verzet. En dat, 
terwijl de EEUWIGE zo nadrukkelijk zegt: ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en 
hem in hun hart schrijven. Misschien is het verzet tegen God dan ook wel verzet 
tegen wat eigenlijk in ons binnenste aanwezig is. En zo is het ook vaak, dat we van 
onszelf verwijderd raken. Dat we ten diepste onszelf niet zijn. 

Neem nou bijvoorbeeld onze samenleving. Er is veel onvrede en pessimisme over 
onze hedendaagse maatschappij. Er wordt veel geklaagd en er heerst een gevoel 
dat de basis van onze christelijke cultuur wordt aangetast. Anderen krijgen daarvan 
de schuld, maar op het moment dat we zelf iets kunnen doen geven we vaak niet 
thuis. En als we aangesproken worden bijvoorbeeld op ons materialisme, die volgens
mij veel slechts te weeg brengt, ja dan horen we dat op zondag, maar we leven er 
door de week weer rustig op los. We slaan veel waarschuwingen in de wind. Als 
daarentegen er positieve geluiden klinken dat de samenleving misschien ooit nog 
weer eens in een nieuw evenwicht kan komen en er om in het beeld van Jeremia te 
blijven weer akkers gekocht en bewerkt worden, dan weren we dat ook af als een 
idealisme dat thuishoort bij mensen die niet met twee benen op de grond staan.

Ander voorbeeld: de kerk. Er is over de kerk, over de kerkgang, over betrokkenheid, 
over de koers van kerken veel kritiek en veel zorg. En heel eerlijk gezegd: veel 
daarvan begrijp ik en deel ik ook. Er worden allerlei verklaringen gezocht waarom er 
steeds minder mensen naar de kerk gaan en waarom er van alles terugloopt. Je kunt
er tijdschriften en boeken over vol schrijven en uren over volpraten bij de koffie of 
een theekrans. Maar als wij zelf de aansporing krijgen om op een positieve manier bij
te dragen aan een goed gesprek, of aan een activiteit, om kortom 
gemeenschapsstichtend bezig te zijn... dan is de animo toch beduidend minder. 

Animo voor diaconale zaken is ook niet echt groot, lees ik de laatste tijd steeds 
vaker. O, zeker, zijn er veel mensen die hun energie steken in bijvoorbeeld Kerk-in-



Actie, maar toch leeft het delen met onze naaste dichtbij of verder weg niet echt heel 
breed. Worden we daarop aangesproken, dan raken we een gevoelige snaar in 
onszelf... niet al te veel over praten. Als tegelijkertijd er hoopvolle tonen klinken voor 
een kerk van de toekomst, als er mensen hun droom vertellen dat er nog akkers 
gekocht zullen worden en dat die bewerkt zullen worden, tja... dan is de 
overwegende reactie toch dat die mensen misschien toch wel erg idealistisch zijn en 
zweverig zijn geworden.

We weren datgene af dat ons te dicht op de huid komt, dat té kritisch is over ons 
eigen doen en laten, we weren datgene af dat we zelf daadwerkelijk zouden kunnen 
veranderen, maar we weren ook af dat er na nu ook nog een morgen is, dat er na de 
crisis ook nog een nieuwe toekomst kan zijn. En dat God daar ook nog wel eens een 
positieve bijdrage aan zou kunnen geven. 

We weren de weg van Jezus af. Zo zou je het ook kunnen zeggen.  We weren Jezus 
af, misschien mag je het zo scherp zeggen. Nee, Jezus als Superster, als grote held, 
die is nog wel populair, want sterren en helden daar houden we van, daar roepen we 
hosanna tegen. Maar Jezus als de lijdende, de rechtvaardige, die tot het uiterste 
volbrengt wat God vraagt van de mens, die vinden we moeilijk. In volle concertzalen 
wordt met de beste stemmen en instrumenten de Passionen uitgevoerd en alles leuk 
en aardig, en prachtig uitgevoerd en al... maar het geeft precies en schrijnend weer 
hoe het lijden van onze Heer Jezus Christus is verpakt in een esthetische ervaring, 
waar we ons beste pak voor aantrekken. Nu ben ik doodsbang zegt Jezus, vlak voor 
zijn dood. Een indrukwekkende aria raakt onze emoties. Maar raakt de 
eenzaamheid, de strijd van die lijdende Jezus ons ook in ons wezen, zodat we 
misschien eindelijk eens Gods weg zouden gaan. En hebben wij tegelijkertijd oog en 
oor voor wat God tegen zijn Zoon zegt: Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn 
grootheid weer tonen.? Met andere woorden: staan we open voor het Woord van 
God, dat waarschuwend én troostrijk tegelijk is?

Staan we er voor open om vandaag ons om te keren naar Gods weg, die door Jezus 
is gegaan? Staat we open voor Jezus?

Een dierbare oudere vriend van me zei het eens zo prachtig, toen we spraken over 
de toestand van kerk en samenleving:  'Er wordt veel óver Jezus gepraat, maar veel 
te weinig mèt Jezus gesproken.'

Amen 


