Oude Kerk, Goede Vrijdag 2 april 2021
ds. G.J.A. Veening
gelezen: Exodus 12;21-28 en Johannes 18 en 19
5

titel: Volgen?
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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.
Op deze avond lezen we in gedeelten het lijdensverhaal van Jesus, het verhaal dat
uitloopt op zijn begrafenis. We lezen het verhaal helemaal, om op deze manier mee
te gaan met deze Ene, met deze lijdende. We volgen hem als het ware, we volgen
hem op zijn weg, zijn weg met de elementen van verraad, verloochening, de
marteling, een weg in een verhaal dat tot denken moet zetten.
We volgen hem, maar kunnen we hem wel volgen en kunnen we het wel volgen?
Want wat gebeurt hier allemaal, welke menselijke of onmenselijke trekken zijn
aanwezig? Deze dag heet in het Nederlands Goede Vrijdag, je kunt je afvragen of
deze naam wel zo gelukkig gekozen is. Want is het wel een goede dag, of is het
meer een donkere dag? Zou Donkere Vrijdag niet een betere naam zijn?
Ok, maar we volgen hem dus wel, zo goed en zo kwaad als het gaat. Het volgen is
niet alleen lastig vanwege het verschil in ruimte en in tijd, het volgen is ook lastig
omdat het moeilijk te duiden is wat hier gebeurt en om de betekenis ervan te
verwoorden. Welke zin is te geven aan dit lijden? Hoe kunnen we hem volgen zij het
dan op een afstand, op een afstand van dat kruis dat opgericht is alsof deze Jesus
een zware misdadiger is. Zijn enige overtreding, als je het al zo noemen mag, is dat
hij koning van de joden genoemd is. Een overtreding dan in de ogen van de bezetter
en in de ogen van de leiders van het volk, een overtreding met politieke gevolgen
ook. Alsof hij zou opstaan tegen koning Herodes of tegen de romeinse keizer. En het
is dus ook de vraag in hoeverre dit echt een overtreding was of dat Jesus in een
schijnproces is veroordeeld. Zullen we maar zeggen dat het een schijnproces was?
In ieder geval wordt hij gedood, hij die onschuldig is. En welke betekenis kun je daar
dan aan geven? Hij die onschuldig is, wordt gedood, de zondebok wordt
weggestuurd, zoals zo vaak. Zoals zo vaak worden zondebokken weggestuurd, niet
altijd letterlijk gedood, soms monddood gemaakt, al dan niet na een poging tot
vergiftiging. Monddood gemaakt, de lastpak, de luis in de pels, die misschien niet
onschuldig is maar wel alle schuld op zich geschoven krijgt, de zondebok vanuit de
traditie, de traditie van de mensheid ook. De zondebok die monddood gemaakt
wordt, door haar of hem weg te promoveren, en dan naar een functie elders. Er zijn
zoveel manieren om een zondebok weg te sturen, daar zijn we creatief genoeg voor.
Ergens heeft Jesus verwantschap met dat bokje dat geslacht wordt als pesachoffer.
In de lezing uit Exodus. Een bokje wordt geslacht of een lam en dan wordt het bloed
van het dier gestreken aan de bovendorpel van de deur en aan de beide deurposten.
Het bokje of het lam wordt vervolgens op een bijzondere manier bereid en gegeten,
en dat is in dit verhaal nog wel te volgen. Andere elementen, die rond om deze lezing
staan geven te denken en zijn hier en daar zelfs bizar, maar het is avond, het is
donker en er gloort licht aan het einde van de tunnel. Het bloed van dit lam is op
bijzondere manier verbonden met leven, de straf van de dood gaat voorbij, gaat de
deur voorbij waar dit bloed zichtbaar is. Het lam of het bokje is het pesachoffer, het
woord “pesach” is verbonden met “voorbij gaan”, “passover” in het Engels. Ook dit
verhaal is moeilijk te volgen, maar ergens schijnt er dus licht aan het einde van de
tunnel. Ergens schijnt er licht aan het einde van de tunnel, in het verhaal van Jesus
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op deze vrijdag is dat nog nauwelijks te zien. Ja, hij roept op een moment uit dat het
volbracht is, en ziet hij dan zelf dat licht? Zien zij die op afstand kijken naar dat kruis,
zien zij dat licht? Of moeten zij daar nog op wachten, tot op de derde dag? Het licht
is op een dag als vandaag, in dit verhaal, moeilijk waar te nemen, moeilijk te volgen.
En toch, ergens is er verwantschap tussen de weg van Jesus en het offer van het
lam, het offer van het bokje. De verwantschap ligt er in dat in de weg van Jesus, in
zijn lijden en zijn sterven ook iets van het leven aanwezig is. Er wordt veel duidelijk
gemaakt in zijn lijden en sterven, hoe mensen soms met elkaar om gaan en in die
duidelijkheid is er een weg zichtbaar, wordt er een weg zichtbaar dat het anders kan,
dat leven sterker is dan…….er gaat iets voorbij, er kan iets voorbij gaan, systemen
van mensen kunnen voorbij gaan. De onderdrukking zoals in Egypte door een farao
lang geleden, het ging voorbij. De straf van de dood, met hoeveel vragen ook
omgeven, ging voorbij. Er kan zoveel voorbij gaan, weg gaan.
Of is dat nu nog te vroeg? Moeten we daar nog op wachten, totdat niemand meer tot
zondebok wordt gemaakt.
Een donkere vrijdag, waarbij volgen bijna niet kan. En toch……verder lezen, aan de
hand van de evangelist . Omdat het niet stopt, in Gods naam niet. Amen

