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Skilhiem Witte Donderdag 20 april 2000
Meditatie MARKUS 14,22.31
Broeders en zusters,
Vandaag op de Witte Donderdag lezen we uit de bijbel over de instelling van het Avondmaal
en we horen hoe Petrus belooft dat hij Jezus nooit zal verloochenen.
Jezus is met zijn leerlingen bijeen, valk voor het Pesachfeest Ze eten met elkaar en ze spreken
met elkaar. De discipelen voelen dat de spanning rondom Jezus begint te stijgen. Ze voelen dat
zijn leven in gevaar is. En ze hangen aan zijn lippen.
Op een gegeven moment gaan ze naar buiten, nadat ze een loflied gezongen hadden bij de
maaltijd en dan gaan ze naar de Olijfberg. En daar zegt Jezus: Jullie zullen allemaal aanstoot
aan mij nemen. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen
verstrooid worden.
Jezus citeert hier een regel van de profeet Zacharia. Maar het is bijna aanstootgevend dat Jezus
dit zegt. God zal de herder slaan. Wat bedoelt Jezus met die woorden. De l~erlingen begrijpen
er op dat moment helemaal niets van. Ze ergeren zich aan deze woorden v;an hun Heer.
Maar wat wil Jezus duidelijk maken met dat woord van Zacharia: Ik zal de herder slaan en de
schapen zullen verstrooid worden?

Wij weten allemaal dat een kudde niet zonder herder kan. Mensen kunnen niet zonder
gemeenschap. Maar vandaag de dag lijkt iedereen zijn eigen herder te hebben. Er is niet een
herder meer. Iedereen zoekt zelf maar een herder. God slaat de herder, maw. De herder van de
kudde gaat er onderdoor.
Het is voor ons vandaag de dag moeilijk om zo over God te denken. Dat God slaat, zo geloven
mensen vandaag de dag niet meer. God is liefde, genade en verzoening, maar God slaat niet

Maar toch is dit de taal van het oude testament. De profetische stem van Hosera bijvoorbeeld
zegt: Laat ons wederkeren tot de Here. Hij heeft ons verscheurd, Hij za ons genezen. Hij heeft
geslagen en zal ons verbinden, Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
Hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
Zo denkt het jodendom over God en over de macht van God.
En daarom kan Jzus ook zeggen dat God de herder slaat.
Jezus spreekt natuurlijk over zichzelf. Zijn herderschap zal aan een bitter einde komen aan het
kruis. Want de mensen wilden deze herder niet. Menigeen ergerde zich aan deze herder. Velen
hebben aanstoot genomen destijds aan de woorden en daden van Jezus. En ze hebben er een
eind aan gemaakt door Hem te doden.
De leerlingen begrijpen er niets van en wat Jezus vervolgens zei dat hebben ze waarschijnlijk
maar half gehoord. Want dan zegt Jezus: Maar nadat ik zal opgewekt zijn, zal ik U voorgaan
naar Galilea.
Na Pasen zal de kudde weer een herder hebben, zal de kudde weer verzamelt worden. Een
nieuwe gemeenschap zal zich vormen, een Christusgemeenschap.
Vandaag Witte Donderdag is het begin van het Paasfeest. Maar Pasen bestaat niet zonder
Goede Vrijdag. Als er geen god verlatenheid was geweest op Golgotha dan was er ook geen
opstanding geweest. Als God zijn eigen lieve Zoon niet had geslagen, dan was er geen nieuw
begin geweest.
Zo is de weg van het geloof van ieder mens. Door het duister naar het licht. Zo gaat het voor
ons allemaal. Zo is ook onze ervaring van het leven. Door het donker reizen wij naar het licht.
En herhaaldelijk worden we bepaald bij onze ergernis over wat God wel en niet doet,
herhaaldelijk nemen we in ons leven aanstoot aan Gods beloften, die maar niet waar lijken te
worden.
Maar God geeft ons in de Opgestane Heer een herder, die ons blijvend voorgaat op de weg
naar het licht.
Als je kijkt naar Christus aan het kruis, dan kun je je ergeren en vragen: God was dat nu nodig?
En hoe vaak ergeren we ons niet aan de woorden van het evangelie, die vaak zwart-wit en
recht toe recht aan zijn.
En wie ergert zich niet aan een God, die wel veel belooft, maar zich maar niet laat zien.
Velen hebben de kerk vanwege deze ergernis de rug toegekeerd. En hun geloof verloren.
Volgelingen werden vluchtelingen.
Vandaag herinneren we elkaar eraan, dat dat een heilloze weg is. Waarom zou je vluchteling
worden voor God, met alle ellende van dien, als je ook de kans hebt om God te volgen, in het
spoor van Jezus? Waarom zou je niet geloven, als je de kans hebt om te geloven?
In Gods ogen is deze wereld een grote dwalende kudde, nog steeds. Vele zoeken een eigen
herder, een eigen verslaving, een eigen idool.

Maar Jezus gaat ons voor, en wie durft mag Hem volgen. En als je Hem volgt, en als je ana
zijn tafel aanzit, dan zul je merken dat je hoort bij die gemeenschap, bij die kudde, die samen
wel toewerken naar de volle gemeenschap van Gods koninkrijk.
De maaltijd die wij vandaag vieren helpt ons om onze ergernis, onze vragen en onze twijfel te
overwinnen. Want wij weten: Ze hebben Jezus niet klein kunnen krijgen. God mag hem dan
geslagen hebben, maar God heeft Hem ook weer doen opstaan.
In de wijn proeven we eigenlijk beide. Wijn is altijd bitter en zoet tegelijk. Goede Vrijdag en
Pasen proefje in een teug. Maar de smaak van feest overheerst. En het brood, het gebroken
brood heeft ook beide in zich. Wij leven een gebroken een kwetsbaar leven, maar de smaak van
de hemel overheerst in het brood.
Dat is de diepe betekenis van de maaltijd die wij hier in Jezus' naam vieren.
Het gebroken en bittere leven, zal met Gods hulp en genade toegetrokken worden naar een
hemels zoete toekomst.
Laten we dat met elkaar voelen en geloven vandaag.
De verbondenheid met elkaars leven en met elkaars toekomst.
Als we zo delen met elkaar dan is het vandaag al Pasen hier in deze kring.
Op een nog jonge graftsteen vlakbij de oude kerk van Stiens staan deze woorden: God vervult
niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften.
Als je dat gelooft ben je de ergernis voorgoed voorbij, en dan is de toekomst alleen maar
genade.
Ik wens u een mooi en moedig Paasfeest en een sterk geloofvoor iedere dag.
AMEN

