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De man die sterven moest op Golgotha 1
‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’
Lucas 23:32-43
In de buurt van Jezus zijn,
doet wat met je. Niemand kan
als neutrale toeschouwer blijven toekijken. De reacties van
de mensen rondom de gekruisigde Jezus laten dat zien.
Jezus is hier in het midden.
Letterlijk: hij hangt aan het
middelste kruis. Figuurlijk:
hij is het middelpunt van wat
er gebeurt. In zijn zwakheid is
hij krachtig aanwezig.
Jezus tussen misdadigers
Jezus wordt met twee misdadigers gekruisigd. Het was geprofeteerd: ‘Hij is onder de misdadigers gerekend’ (Jes. 53:12).
Het was ook zijn missie: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’(Mat. 9:13).Voor allen die hier
aanwezig zijn, bidt Jezus deze woorden: ‘Vergeef het hun!’ De
soldaten spelen een cabaretesk spelletje met de kleren van
Jezus. Het volk kijkt toe en lacht instemmend. Ze hebben hun
zin gekregen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Daar hangt hij: een
schokkend schouwspel. Er valt wat te beleven! Ook de leiders
van het volk zijn aanwezig. Graag maken ze het mee: nu zullen
ze af zijn van deze lastpak, deze tegendraadse vreemdeling die
tegenover hun zelfgebouwde koninkrijk het koninkrijk van
God had geplaatst, die hen huichelaars had genoemd. Een
nare man was het. Een leugenaar óf een geesteszieke: ‘Ik ben
de weg, de waarheid en het leven.’ Even ergerlijk als bespottelijk! En de soldaten gaan verder met hun cabaret aan de voet
van het kruis: zou iemand die niet eens zelf wijn kan drinken
een koning kunnen zijn die redding brengt. De lachsalvo’s
markeren de helse hoon. De moordenaar aan Jezus’ linkerhand heeft ook de smaak te pakken gekregen: lekker meespotten. Al deze reacties laten zien dat het wat met je doet als Jezus in het midden is en dat het ongelooflijk moeilijk is om zo’n
zwakkeling, zo’n gekruisigde te aanvaarden als je Messias.
Maar er is ook een beetje licht in dit duister…

De goede moordenaar
Want nu komt de gekruisigde aan Jezus’ rechterhand in beeld.
Hij is geraakt door alles wat er gebeurd en gezegd wordt, maar
vooral door Jezus. Hij is dichtbij zijn hart. Eerst spreekt hij de
andere moordenaar aan. Hij drukt zijn ontzag voor God uit, hij
brengt zijn schuldbesef onder woorden (zoals de jongste zoon
in de gelijkenis, Luc. 15:18: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen u’) en hij geeft de vierde verklaring van Jezus’
onschuld (na de drie keer van Pilatus, Luc. 23:4,14-15,22).
Dan kijkt hij Jezus aan en Jezus kijkt hem aan. Hij noemt zijn
naam (als eerste!): Jezus! Redder! De heerlijkste naam! Hij
erkent Jezus als Heer van zijn koninkrijk en vraagt of Jezus
aan hem wil denken. Begreep hij het evangelie?
Het paradijs
Jezus spreekt. Er is geen gesprek geweest, maar er is wel heel
veel gecommuniceerd en gebeurd! Jezus preekt niet meer,
roept niet op tot bekering, brengt ook geen zonde ter sprake.
Wat een genade! Het zo hangen aan het kruis zelf is een en al
uitnodiging: ‘Kom naar mij, dan zal ik jullie rust geven’ (Mat.
11:28). Het is echt waar: Jezus is niet voor rechtvaardigen gekomen, maar voor zondaars! Met Jezus zijn, dat is het paradijs
(het volmaakte, onschuldige begin). Dat is het koninkrijk, dat
niet met geweld komt, maar door de Geest.
God leren kennen
De vraag wie God is, krijgt hier een antwoord. Je ziet God in
de gekruisigde Jezus, in die krachtige zwakheid die zo vol genade is. God dichtbij mensen. Dit is de ruimte van de genade:
naast Jezus gekruisigd zijn: met al mijn zonden en tekorten
mag ik naast Jezus hangen en ontdekken dat hij het oordeel
draagt en verzoening brengt. Wat er ook is, hoe erg ook, hoe
lang ook, het is nooit te erg en nooit te laat in dit leven. Bij
Jezus is het goed.
met Jezus gekruisigd zijn: in hem hang ook ik aan het kruis.
Dat leert me hoe ik leven kan: in zijn zwakheid, die krachtig is,
zachtmoedig en nederig. Als Jezus zijn is: aanvaardend en
vergevend de ander zien en Gods genade gunnen.

Om te lezen
Lucas 22:39-65
Lucas 22:66-23:12
Lucas 23:13-25
Lucas 23:26-43
Lucas 23:44-56
Voor een geloofsgesprek
1. Wat betekent voor jou: ‘Jezus in
het midden’?
2. Leef je in in de soldaten, het volk,
de leiders en de medegekruisigden
(23:26-40). Herken je de verschillende reactie en zijn ze je vreemd?
Of niet?
3. Wat betekent het voor jou dat tot
vier keer toe gezegd wordt dat Jezus onschuldig sterft?
4. Wat heeft jouw schuld te maken
met het kruis van Jezus?
5. Wat is voor jou het paradijs? Wat
is het verschil met het koninkrijk
van Christus?
6. Wat raakt je het meest in het ‘gesprekje’ tussen die ene moordenaar en Jezus?
7. Hoe leer jij God kennen als je kijkt
naar Jezus aan het kruis?
8. Wat treft je in het schilderij (van
Sjef Hutschemakers)?
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