Bezinning 619: Het uur van de duisternis
Lucas 22,47-53 = fragment passiezondag C-jaar

Het Woord
Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas
heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem:
‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden, zagen wat er
ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg
in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei: ‘Houd
daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriesters en
tempelwachters en de oudsten van het volk die op Hem afgekomen waren, zei hij: ‘Als tegen een
misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was Ik bij u in de tempel, en
toen hebt u geen vinger naar Me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de
duisternis.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus is de Mensenzoon, de goddelijke Rechter van het einde van de tijden. En Judas, iemand uit
de dichtste kring rond Jezus, levert Hem uit met een kus. Jezus plaatst Judas voor een indringende
vraag: ‘Lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Geen antwoord: noch van Judas, noch van Jezus,
noch van de leerlingen die erbij zijn, noch van het Sanhedrin dat Jezus komt arresteren. Stilte.
Zwijgen. Het gebeuren is te groot voor woorden.
De leerlingen spreken een laatste maal hun geloof in Hem uit. Want ze spreken Hem met ‘Heer’
aan. Maar hun geloof zit op het verkeerde spoor. Ze willen Jezus als een Messias die met geweld
optreedt. Ze stellen voor er met het zwaard op in te slaan en een leerling voegt alvast de daad bij
het woord. De wonde is minimaal, maar het is fysiek geweld. Jezus reageert eveneens met een
woord en een daad. Hij keurt het geweld af en stopt het. We zien verder geen fysiek geweld meer
vanuit Jezus noch zijn leerlingen. En Hij geneest de wonde. Hij blijft goed doen en genezen, ook
voor zijn tegenstanders.
Lucas zegt niet met zoveel woorden dat Jezus gearresteerd wordt, al gebeurt dat wel. Neen, hij
focust op de vrijheid van Jezus, die het woord neemt, terwijl het Sanhedrin geen woord zegt. Nog
niet. Hij werpt hen voor de voeten dat ze Hem als een rover behandelen, met zwaarden en
knuppels in de hand, Hem die zo vredelievend en geweldloos in het leven staat.
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En al even vrij duidt Jezus het gebeuren. Hij noemt dit uur het uur van de macht van de duisternis.
De macht van de Duivel. Een duisternis die heel de aarde zal bedekken (Lucas 23,4). Het is nacht
en de machten van de nacht hebben de overhand. Zo lijkt het.

Het Woord in mijn leven
Welk gevoel overheerst bij mij als ik besef dat ook ik de Mensenzoon verraad? Welke plaats heeft
geweld in mijn leven? Hoe kan ik dat corrigeren? Kan ik vrij en autonoom het kwaad in de ogen
kijken en zo benoemen, zonder erin mee te gaan?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de Mensenzoon,
de Rechter over allen.
En U werd verraden,
nog wel met een teken,
een teken van vriendschap.
Vergeef mij elk verraad,
elke keer als ik U verloochen
door spreken en zwijgen,
door wat ik doe of niet doe.
Ik wil mijn geloof in U uitspreken,
in U, mijn Heer en mijn God.
In U, de geweldloze Heer,
die alles ten goede leidt,
die niet verwondt, maar geneest,
die niemand verwerpt, maar vergeeft.
Help mij met Uw grote vrijheid
om het kwaad in de ogen te kijken
en te blijven geloven in het licht,
het licht van liefde en geloof. Amen.
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