Goede Vrijdag viering 14 april 2017

Meditatie: het uur van de waarheid
DEEL I
Er is zo’n uitdrukking die we allemaal wel kennen: het ‘uur van de waarheid’.
Het uur van de waarheid is het moment waarop het aankomt. Het is een geladen moment, vol
spanning. Wat gaat er gebeuren? Wat komt er in mensen naar boven? Wat baant zich een weg
naar buiten – hoe gaat iemand reageren?
Ik heb het mezelf vaak afgevraagd – en misschien herken je dit wel. Als het uur van de waarheid
aanbreekt... het uur waarin een zwaar, ondragelijk lijden niet ánderen treft, maar mijzelf.
Het moment wanneer ik zélf oog in oog sta met de dood, in welke vorm dan ook.
Wat komt er dán in mij naar boven?
Ik zal je eerlijk zeggen – ik hoop dat ik dan de genade ontvang om te geloven en te hopen zoals
de tweede misdadiger aan het kruis naast Jezus.
“Geloven – noem je dat gelóven wat deze man doet? Is het niet puur eigenbelang? Dat ‘Jezus,
denk aan mij…’ – is dat een teken van geloof en hoop? Of van opportunisme, of zelfs van plat
egoïsme?”
Ik noem het ‘geloven’ en ‘hopen’, omdat deze misdadiger iets ziet wat anderen niet zien.
En omdat hij daar ook naar handelt.
In de traditie van de kerk heeft deze misdadiger een naam gekregen: de naam Dysmas.
En Dysmas heeft hoop. Hij heeft een hoop die uitgaat boven wat zichtbaar is.
Natuurlijk ontkent hij niet de realiteit van wat er gebeurt op deze duistere vrijdagmiddag.
Jezus hangt nota bene naast hem aan het kruis! Bloedend, lijdend, machteloos. Vervloekt door
mensen, en verlaten door God. Alle aanwezigen op de Schedelplaats zijn hier getuige van.
En deze crimineel meer dan wie ook. Toch wordt hij niet bitter en cynisch, zoals zijn oud-collega
aan het andere kruis. Dysmas ziet méér dan een mislukt koninkrijk van een mislukte Koning.
Hij ziet zelfs meer dan de ‘werkers van het eerste uur’: de discipelen van Jezus. Zij zijn op de
vlucht geslagen.
Maar deze werker van het laatste, ja het allerlaatste uur ziet zijn eigen zonde en gebrokenheid.
Hij ziet in dat Jezus onschuldig is. En hij doorziet dat Jezus inderdaad de Koning is. Óók in zijn
lijden en sterven. Het waren niet onmacht en spijkers, maar liefde en gehoorzaamheid die Jezus
aan het kruis hielden.
En dan spreekt de man Jezus eenvoudigweg aan bij zijn voornaam: “Jezus”. Dat deden de
discipelen niet. Zij spraken Jezus aan als rabbi, of meester of leraar. Maar in het uur van de
waarheid vallen sociale verschillen ineens weg. In het aangezicht van de dood doen ze er niet
toe. Heel weinig dingen doen ertoe.
Als het er echt op aan komt, is maar één woord, één naam belangrijk: Jezus. God redt.
DEEL II
In het uur van de waarheid gaat het om de kern van wat je gelooft. Dysmas, de misdadiger aan
het kruis, heeft dit door. Hij weet: ‘Ik ben een zondaar, ik sta schuldig voor God. Jezus is
onschuldig. En Hij kan mij redden.’ Dat is de kern. En dus zegt Dysmas: Jezus, denk aan mij.

Denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.
Hij spreekt het niet uit, maar je hóórt hem denken: ‘Uw koninkrijk – wannéér U daar komt, en
wanneer dit koninkrijk begint, daar heb ik geen idee van. En ik weet ook niet wat Uw Koninkrijk
precies inhoudt. Maar één ding weet ik wel: U bent Koning. Ook al lijkt dat er op dit moment
helemaal niet op. Toch geloof ik dat U sterker bent dan ik. Ik heb U nodig. Wilt U aan mij denken,
mij herinneren? Uw buurman, de misdadiger; Uw medekruisgenoot, die een beroep doet op Uw
genade?’
En wat doet Jezus, in dit uur van de waarheid? Hij spreekt. Hij verbreekt zijn zwijgen. Hij was stil
toen de leiders van het volk hem bespotten. Hij antwoordde niet toen de soldaten Hem
uitdaagden om zichzelf te redden – als zogenaamde ‘Koning van de Joden’. Ook de azijnzure
belediging van de andere misdadiger heeft Hij zwijgend verduurd. Maar nu antwoordt Jezus.
Hij spreekt een woord van genade en liefde. Jezus spreekt het verlossende woord. En dit woord
luidt: ‘Met Mij in het paradijs’. Dat is de kern. Oftewel: ‘Wij zullen samen zijn. Jij, de bekeerde
crimineel – en Ik, de Koning. Nu zien wij de dood in de ogen, jij en Ik. Maar de dood is een
doorgang. Een doorgang naar het paradijs. En de kern van het paradijs is dat Ik daar ben. Dat ga
jij meemaken. Vandaag nog. Ik verzeker het je. Jij zult vandaag met Mij in het paradijs zijn.’
Een betere toekomst – en een beter leven is niet denkbaar, ook niet voor jou en mij. Uiteindelijk
komt het hierop aan in het uur U, in het uur van de waarheid. En dat uur kan ook nu zijn, hier
vanavond. Dat je alles loslaat. Dat je niets meer onder controle wilt houden of per se wil kunnen
begrijpen – maar dat je jezelf overgeeft. ‘Jezus, ik vertrouw mijzelf aan U toe. Mag ik bij U zijn?’
Wat geweldig bemoedigend dat je er vast op mag vertrouwen hoe Jezus zal reageren!
‘Ja, ook jij bent welkom bij Mij! Op dit moment begint voor jou het eeuwige leven. En als jouw
tijd gekomen is, dan zul je Dysmas ontmoeten – weet je nog, die werker van het allerlaatste uur.
En nog heel veel anderen!
In het paradijs. Met Mij.’
DEEL III
We kijken nog één keer met elkaar naar wat er gebeurt in dit uur van de waarheid. Het uur van
de waarheid voor Jezus; en het uur van de waarheid voor Dysmas, de misdadiger die naast Jezus
hangt. Jezus laat zien hoe liefdevol en genadig Hij is, zelfs al heeft Hij het zelf ongelofelijk zwaar.
Het zou je haast ontgaan – maar er is ook iets wat Hij niet doet. Jezus verlost Dysmas niet uit zijn
lijden. En Jezus redt ook zichzelf niet van zijn eigen pijn. Allebei gaan ze erdoorheen, tot het
bittere eind. We weten het: sterven aan een kruis is een afschuwelijke marteling. Maar Jezus
grijpt niet in, zodat Dysmas niet langer hoeft te lijden. Integendeel zelfs – Jezus geeft als eerste
de geest. Dysmas hangt er dan nog steeds. Zijn einde komt pas als de Romeinse soldaten met
ijzeren staven zijn benen breken. Want dan kan hij zichzelf niet meer omhoogduwen, waardoor
hij stikt.
Jezus heeft hem dus niet gespaard voor de wreedheid van mensen, en voor lijden. Dysmas
moest daardoorheen.
Maar Jezus gaf hem wel iets anders. Hij sprak Dysmas liefdevol toe. Jezus schonk hem vergeving
– geestelijke genezing. En Jezus gaf hoop. Hoop te midden van de ellende, de pijn, en de
naderende dood.

‘God is toch een liefdevolle Vader? Hoe kan Hij dan toestaan dat…?’ Vul maar in. De realiteit is
dat God het kwaad, en kwaadwillende mensen veel ruimte geeft. Hij stopt ze niet als ze Zijn Zoon
aan het kruis spijkeren. Hij houdt ze niet tegen als ze kleine kinderen met gifgas bestoken, of
opkweken tot terrorist. Voortwoekerende cellen blijven vaak voortwoekeren – ondanks onze
gebeden. Waarom God dit allemaal toelaat, terwijl Hij soms toch ook wel ingrijpt, is en blijft een
groot en pijnlijk vraagteken. Maar we blijven bidden, kloppen en vragen. Want op één ding
mogen we vertrouwen: in onze diepste duisternis is Hij erbij.
Dit is het mysterie van Goede Vrijdag: het uur van de waarheid is een uur van onvoorstelbaar
lijden en pijn. Voor Jezus zelf – én voor anderen. Goede Vrijdag laat zien dat Jezus niet
onverschillig is. Hij vraagt toegang tot jouw gebrokenheid en pijn. Een enkel woord is voldoende.
Al zou je alleen maar naar Hem zúchten! En dan spreekt Hij woorden van vergeving, van liefde,
en van hoop. Jezus stelt jou in het vooruitzicht: ‘Jouw kruis is tijdelijk. Jij zult hierna met Mij in
het paradijs zijn.’
Amen

