Goede
G
e Vrij
ijdag
g - A - 202
20

De profeett Jesaja ze
egt

Hij is door de mensen
n
veracht en verstoten;
marten
man van sm
door lijden
n getekend.
Ze hebben hem mishaandeld
en Hij verd
droeg het geelaten,
heeft nauw
welijks een klacht
k
geuitt.
Als een lam
m voor zijn scheerders
s
was Hij meet stomheid geslagen.
Hij is uit heet land
van de leveenden gesto
oten,
als een god
ddeloze wegggewerkt.
Hij die geen onrecht verdroeg
v
en geen leugen sprekeen kon.
Het kwaad
d van de wereld
heeft Hem gebroken,
de misdaad
d heeft Hem
m gedood.
Met alle zo
onden op zijjn schouderrs
is Hij gesto
orven.
Door de mensen veracht
door ons vverstoten
heeft Hij geedaan
wat van Heem werd geevraagd,
heeft Hij
de wil van God volbraacht.
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Lezing: Johannes 19, 23 - 30
Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere
soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo
ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot
om mijn mantel.’ Dat is wat de soldaten deden.
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria
uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij
tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat
moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij:
‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons
in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Deelmoment: Luc Maes
Het lijdensverhaal van Johannes is geen uitzichtloos verhaal. Het is ook geen confrontatie met de zwaarte
van het lijden. Het is één grote geloofsbelijdenis: Jezus lééft! In elk onderdeel laat de evangelist al de
verrijzenis doorschemeren door het lijden. Het is een bemoedigend verhaal voor ieder mens die met lijden
wordt geconfronteerd.
Ongetwijfeld had Jezus bewust gekozen voor een weg met risico’s, die kon uitlopen op een confrontatie met
de religieuze leiders. Die keuze heeft Hij gemaakt vanuit zijn geloof en zijn verbondenheid met God. Bij God
zocht en vond Hij ook de kracht om die weg te blijven gaan, ook al bleef de confrontatie niet uit.
De soldaten verdelen zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed is in één stuk
geweven, van boven tot beneden. Daarom: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben
mag.’ Waarom dat merkwaardige detail? De evangelist wil duidelijk maken dat zo in vervulling gaat wat de
Schrift zegt: Een priester mag zijn kleren niet scheuren. (Leviticus 21, 10) En in de psalm: ‘Zij kijken vol
leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.’ (Psalm 22, 18-19)
Om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan wordt verteld door de evangelist dat Jezus dorst heeft. In de
psalmen wordt gesproken over ‘dorst naar God’, zoals: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? (Psalm 42, 3)
In de Bergrede zegt Jezus: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben
niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen, … totdat alles gebeurd zal zijn.’
(Matteüs 5, 17-18) De vervulling van de Schrift is de weg naar het volle leven, ook al loopt die weg over
lijden en dood. Dat wil de evangelist ons duidelijk maken.
Die weg naar het leven is er niet allen voor Jezus, maar ook voor wie Hem volgen. Toen Jezus zijn moeder
zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna
tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. Door Maria aan te wijzen als de moeder van de leerling en de leerling
als haar zoon, wil Jezus mensen aan elkaar toevertrouwen. Mensen worden zijn broeders en zusters. Maria
is hun moeder. Een beeld van de gelovige gemeenschap.
‘Het is volbracht.’ De dood ‘overvalt’ Jezus niet. Hij sterft niet bewusteloos. Heel bewust legt Hij zijn leven in
Gods hand. Zijn opdracht is tot een goed einde gebracht, ondanks alle tegenstand, ondanks lijden en dood.
De Schrift is vervuld. Zijn leven gaat verder. Zijn vertrouwen in God gaat verder in vele mensen, tot op
vandaag.
‘Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.’ Het buigen van het hoofd is geen teken van ultieme berusting.
Integendeel, heel bewust belooft Hij dat Hij de mensen die na Hem komen nabij wil zijn met de kracht van
zijn Geest. De kruisdood lijkt wel meteen Pinksteren.
Wie de weg van Jezus gaat, moet ook door lijden en dood. Dat is eigen aan de mens. Maar de weg van
mensen is nooit zonder toekomst. Het lijdensverhaal is tevens een verrijzenisverhaal, ook voor ieder van
ons. Daarom spreken wij over GOEDE vrijdag.
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bij het kruis
s
Bloemen b

Bloemen vvan verbond
denheid met Jezus.
Met de lijd
dende Jezuss en met de Jezus van liiefde tot he
et uiterste.
Bloemen vvan verbond
denheid met lijdende m
medemense
en, wereldw
wijd,
met zorgen
nde mensen
n, mensen die
d evenzeeer tot het uiterste gaan in hun zorgg voor ande
eren.
Bloemen vvan genegen
nheid.
Bloemen vvan waarderring.
Bloemen vvan hoop.
Bloemen vvan troost in
n deze extraa moeilijke vvirustijd.
Een bloem voor virolo
ogen en and
dere special isten die daag en nacht zoeken om
m het coronaavirus te
bestrijden..
Een bloem voor alle mensen
m
werrkzaam in laabo’s en farm
masector
koortsachttig op zoek naar
n
medicaatie en vacccin.
Een bloem voor alle mensen
m
in de zorg die ‐ in gevaar voor
v
hun eig
gen leven ‐
het beste ggeven voor zieke, oude
e en kwetsbbare medem
mensen.
Een bloem voor alle mensen
m
die dienstbaar zijn in zoveel onderste
eunende dieensten,
het ophaleen van huisvvuil, het ond
derwijs, de vvoeding, de
e postbedeling, de kindderopvang, …
Een bloem voor alle mensen
m
die aandachtig en attent zorgen
z
voor medemenssen
in kwetsbaaarheid en eenzaamhe
e
id.
Een bloem van verbon
ndenheid met
m zieke enn stervende mensen en hun familiee:
dat zij kunn
nen dragen, verdragen
n en loslatenn als het mo
oet.
Jij, Jezus,
die de lastiige, lange lijjdensweg ging,
g
tot in de piijnlijke kruissiging.
Jij, Jezus,
die in diepe verlatenh
heid gestorvven zijt.
Wees troosst en krachtt voor menssen in grotee nood,
voor onszeelf die brooss en bezorgd
d zijn.
Laat ons deelen in uw overgave.
o
Laat ons deelen in uw vertrouwen
v
n in nieuwe opstandingg.
Vandaag en in de moeeilijke dagen
n die nog koomen.
Amen.
JP Vermasseen
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Bezinning

Maar toen
n Hij stierf,
kwam zijn
n Geest tott leven.
Zo grondig als de do
ood zijn we
erk kan do e,
zo grondig
g breekt prrecies op dat
d momen
nt
het Leven
n door.
De valse zzekerhede
en zijn ontm
maskerd.
De boeien
n die de me
ensen bind
den en opssluiten in zichzelf,
z
vallen af.
De wanho
oop en de angst zijn overwonne
en.
Onvermoe
ede energiie wordt vrrijgemaakt
en tilt een
n mens ove
er zijn gren
nzen heen.
Zijn Geesst breekt do
oor,
onstuitbaa
ar,
door geen
n grafsteen
n meer tegen te houd
den.
Gemeensschap groe
eit
van breke
en en delen
n,
van nieuw
we verbond
denheid,
op de vasste dragend
de Grond van
v zijn Lie
efde.
De mens kan eindellijk leven.
Carlos Deso
oete

Gebed

Jezus, He
em indachttig die,
in leven e
en dood,
eder is gew
worden onze broe
die opliep
p tegen mensen,
van eigen
n gelijk ove
ertuigd
van eigen
n belang be
ezeten die alle kw
waad op zich nam,
vroeg te vvergeven,
en U zijn lleven toevvertrouwde bidden wijj U, God,
om leven voorbij de dood,
om licht in
n het duiste
er,
om een niieuwe dag na deze donkere
d
na
acht,
om paasm
morgen voo
or de were
eld.
God, zo b
bidden wij U,
U
in Jezus' n
naam.
Amen.
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