Don Bosco

Bezinning 166: Jezus aan het kruis: vertrouwen
Lucas 23, 33-43 = C-jaar palm- en passiezondag
Ook bezinning 9 gaat over deze evangeliepassage

Het Woord
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Jezus gekruisigd, samen met de twee
misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten
niet wat ze doen’. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk
stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu
zichzelf redden als Hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot
met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de
koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de
koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de
Messias? Red Jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij
dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en
worden beloond naar onze daden. Maar die Man heeft niets onwettigs gedaan’. En hij zei: ‘Jezus,
denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt’. Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag
zul je met Mij in het paradijs zijn’. Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de
zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
doormidden. En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest'. Toen Hij dat
gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de
woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige’.

Een woord bij het Woord
Terwijl Jezus aan het kruis hangt, spreekt Hij driemaal: tweemaal bidt Hij tot zijn Vader en eenmaal
geeft Hij antwoord aan de misdadiger die Hem iets vraagt.
De misdadiger doet drie dingen: hij belijdt zijn geloof in Jezus tegenover de andere misdadiger, hij
biecht zijn fout op en bidt tot Jezus. Met zijn vraag beoogt hij het eeuwig leven aan het einde van de
tijd. Hij gelooft dat Jezus er dan zal zijn. Hij smeekt Jezus hem niet te vergeten. Jezus antwoordt
verrassend en zelfs revolutionair: ‘Vandaag zult gij met Mij in het paradijs zijn’. Daarin zijn drie
accenten belangrijk. Vooreerst drukt het Jezus’ vertrouwen uit dat Hij zelf na zijn sterven direct
naar Gods eeuwig paradijs gaat. Verder moet de misdadiger niet wachten tot het einde van de tijd,
maar zal ‘vandaag’ krijgen wat hij wenst. Tot slot krijgt het paradijs een christelijke inhoud: het
betekent dat hij ‘met Jezus zal zijn’. Jezus komt mensen zo nabij dat ze Hem volgen in het leven na
de dood. Of: Jezus verrijst niet alleen, maar neemt anderen mee in zijn verrijzenis.
Jezus spreekt God tweemaal met het vertrouwde woord ‘Vader’ aan. Ja, het is Lucas die het mooie
verhaal over de barmhartige vader en zijn twee zonen vertelt. Dit verhaal staat zelfs midden in zijn
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evangelie. En Lucas geeft ook het Onzevader, zij het in een kortere versie dan Matteüs. De eerste
keer vraagt Jezus aan zijn Vader om hén te vergeven, die verantwoordelijk zijn voor zijn kruisdood.
Jezus is dus consequent in zijn boodschap tot het laatste moment toe.
De tweede maal dat Hij tot de Vader bidt, vertrouwt Hij zijn geest / Geest toe aan de Vader.
Vertrouwen is het sleutelwoord. Heel zijn leven lang heeft Jezus zijn vertrouwen gesteld in God,
zijn Vader. Ook in de laatste minuut van zijn leven op aarde doet Hij dat.

Het Woord in mijn leven
Vergeef ik hen die mij iets misdoen? Hoe diep is de barmhartigheid in mijn leven geworteld? Belijd
ik Jezus’ onschuld tegenover anderen? Biecht ik mijn zonden? Vraag ik Jezus om met Hem te
mogen zijn, nu, en na mijn dood in het paradijs?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
op het moeilijkste moment,
terwijl Gij aan het kruis hangt,
richt Gij U tot uw Vader.
Twee woorden zijn belangrijk:
barmhartigheid en vertrouwen.
Vervul iedere mens
met milde vergevingsgezindheid
en eenvoudig vertrouwen.
Want uw Vader is onze Vader:
gever van leven,
over de dood heen.
Amen.
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