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titel: De weg van het lijden 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De weg van Jesus is een weg van het lijden, zeker in de lezingen van vandaag. 
Jesus staat daarmee in de traditie van zijn volk en is verbonden met velen. Zijn 
verhaal, zijn weg van het lijden, het is een bekend verhaal geworden, zeer bekend en 10 
op muziek gezet, verbonden met klassieke muziek, maar ook met populaire teksten. 
Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en ook ontzettend is. Een verhaal dat 
inspirerend is tot kunst, een verhaal, een geschiedenis waarvan  relikwieën zijn 
bewaard, zo luidt de traditie. En een deel ervan zijn of waren in de Notre Dame. En 
zij zijn gered, zo heb ik begrepen. Of die doornenkroon nu echt op het hoofd van 15 
Jesus is geweest, dat is de vraag natuurlijk, maar het is mooi dat deze kroon gered 
is.  
Het verhaal van deze dag, deze Goede vrijdag, zoals die wordt genoemd, is een 
verhaal van lijden en sterven, en ook een verhaal van verraad, verloochening, een 
verhaal ook van het verdraaien van de waarheid. Koning der joden, zo heeft Jesus 20 
zichzelf niet genoemd, anderen hebben hem zo genoemd. Maar de term “koning der 
joden” is ook een politieke term, kan zo worden uitgelegd en is dan gevaarlijk.  
Een verhaal van ook het verdraaien van de waarheid met daarbij dan een onschuldig 
slachtoffer.  
Een onschuldig slachtoffer en zo staat hij daar met zijn doornenkroon op zijn hoofd. 25 
Zo hangt hij aan een kruis, een afschuwelijke dood moet het zijn geweest. Zo is hij 
daar, de mens, zoals Pilatus het zegt. En is Pilatus onschuldig? Kan hij zijn handen 
in onschuld wassen? Dat is de vraag. Het is de vraag of een romeinse machthebber 
in die tijd onschuldig kon zijn of altijd bloed aan de handen had, bloed waar geen 
wassen tegen helpt.  30 
Het verhaal van Jesus, het verhaal van vandaag is het verhaal van lijden. Lijden en 
sterven, een weg die hij gaat. Een weg van gehoorzaamheid ook, zijn onschuld 
neemt hij mee op die weg en houdt de onschuld bij zich. Hij verzet zich niet, komt 
niet van het kruis af, had dat misschien gekund, hij had zich misschien kunnen 
vrijpleiten bij Pilatus, maar doet dat niet. Op een vreemde wijze moet hij deze weg 35 
gaan, in gehoorzaamheid. Jesus toont ons hier bij uitstek het zondebokmechanisme. 
Kijk, zo gaat het, zo gaat het als waarheid wordt verdraaid, als een mens tot 
zondebok wordt gemaakt. Een onschuldige, een onschuldige die lijdt.  
En deze onschuldige, die lijdt, verbindt zich op deze manier met anderen die lijden. 
Anderen, die niet altijd onschuldig zijn, maar wel lijden, zelfs lijden aan hun schuld 40 
soms. Ik denk aan de kinderen in de kampen van de voormalige IS. Schuldig of niet, 
dat weet ik niet, maar ze lijden wel. Ik denk aan de tolken in Afghanistan die zich in 
de steek gelaten voelen. Ik denk aan mensen aan de kant gezet vanwege de 
waarheid, die ze hebben gesproken. De klokkenluiders. Ik denk aan de mensen die 
aan de kant zijn gezet vanwege hun overtuiging. Dat kunnen christenen zijn, 45 
moslims, hindoes, maar ook mensen die aan de kant zijn gezet of aan de kant 
worden gezet vanwege hun politieke overtuiging. Hoe vrij mag je denken in Rusland, 
in China, in de VS? Mensen aan de kant gezet vanwege hun geaardheid, om dat 



lelijke woord maar te gebruiken. En dat je niet uit mag komen voor de liefde die je 
voelt en die er is.  50 
Christus wordt weer gekruisigd, is de titel van een roman die ik eens kreeg. Een 
roman, een verzonnen verhaal, maar het beschrijft de werkelijkheid zoals die van tijd 
tot tijd is. Niet letterlijk altijd, het gaat niet letterlijk om Christus, maar figuurlijk is het 
waar. Christus is niet de enige die lijdt, maar hij is verbonden met anderen die lijden, 
ook lijden aan ziekte, aan de rouw, aan pijn. Hij is verbonden met anderen en die 55 
anderen zijn verbonden met hem.  
En er is meer.....ik noemde al de gehoorzaamheid van Jesus, de gehoorzaamheid 
van de Christus. Hij wordt verloochend, hij verloochent zichzelf niet. Niet in die zin 
dat hij afstand neemt van zijn weg. Nee, hij gaat zijn weg tot het uiterste, tot het 
bittere einde, het bittere kruid tijdens een sedermaaltijd. De bitterheid, zoals zijn volk 60 
heeft ervaren, in veel tijden, ook na hem. De bitterheid, het bittere einde, dat later 
blijkt niet het einde te zijn.  
Hij gaat die weg, gaat weg uit de comfortzone, neemt het kruis op en in die zin neemt 
deze onschuldige de zonde op zich. Hij had wellicht zichzelf kunnen bevrijden, maar 
zo'n bevrijding zou hem juist gevangen hebben gezet, gevangen in een onechte 65 
comfortzone, gevangen in angst voor het leven.  
Deze onschuldige gaat zijn weg, en mensen volgen hem. Op afstand, maar wel 
volgen. God gaat met hem mee, in alle eenzaamheid en verlatenheid, als een 
onzichtbare metgezel, nauwelijks te ervaren of te voelen, en toch aanwezig.  
Deze onschuldige gaat zijn weg en wij, wat doen wij? Wat doe jij ermee? Wat kan ik 70 
ermee? …..stilte....... 
Ja, wat kan ik ermee? Kun je alles verklaren, er alles over zeggen? Het is een 
verhaal van mensen, maar het is ook een verhaal met een open einde. Je kunt niet 
zeggen dat je het laatste woord hebt over dit verhaal, over deze geschiedenis, dit 
heden en deze toekomst. Het gaat over lijden, het lijden van die ene mens, het gaat 75 
over lijden van mensen en het is de vraag of lijden ooit goed is en of deze vrijdag wel 
een goede vrijdag genoemd moet worden. Lijden kan wel vrucht dragen, maar is het 
dan goed? 
Op deze vraag weet ik geen antwoord.  
Wel weet ik dat God met Jesus mee ging en dat God bij alle lijdenden is. En zo ging 80 
deze Jesus zijn weg, voor mensen, voor al wat leeft. Amen.  
 
 


