Bezinning 644: Hij redt anderen
Marcus 15,27-32 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord
Samen met Hem Kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Zo ging in
vervulling wat de Schrift zegt: ‘Hij werd gerekend tot de wettelozen.’1 De voorbijgangers keken
hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel
afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Jezelf toch door van het kruis af te komen.’ Ook de
hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen:
‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Laat die Messias, die Koning van Israël,
nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden
beschimpten Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit fragment begint en eindigt met de twee rovers aan Jezus’ zijde. Ofschoon ze zelf gekruisigd
worden, verachten ze Jezus. Het is het toppunt van de bespotting van Jezus. Jezus heeft deze spot
en hoon voorspeld (Marcus 10,33-34).
Net buiten de stad is Jezus gekruisigd. Het publiek dat voorbijkomt, lastert Jezus. Een en al
misprijzen. Het klinkt diep cynisch. Jezus’ naam betekent ‘God redt.’ En nu komt die naam honend
weer: ‘Red Jezelf.’ Men draait Gods plan dus radicaal om. Jezus is gekomen om anderen te redden.
En God zal Hem daarom redden.
De hogepriesters en schriftgeleerden brengen heel terecht – zonder dat echter te beseffen – twee
werkwoorden met elkaar in verband: zien en geloven. Bij Marcus is geloven hetzelfde als zien:
zien, inzien wie Jezus is en zien, inzien wat het betekent in Hem te geloven. Natuurlijk is hun
uitspraak vals. En ze stellen een voorwaarde die niet klopt met Jezus’ beeld over zichzelf, maar een
uitdrukking is van hun beeld over de Messias. Hij moet een superheld zijn, in staat tot
spectaculaire daden, zoals van het kruis afdalen. Dat zou nog eens wat zijn! ‘Zulke Messias wensen
we!’ Maar inderdaad, het is vals. Ze kennen Jezus niet en zelfkritiek is niet hun sterkste kant.
Blinden zijn het die niet zien en dus niet geloven.
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Alleen in sommige handschriften komt dit vers 28 (cursief) voor. Het citaat is te vinden in Jesaja 53,12.
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Het Woord in mijn leven
Wie minacht ik? Interpreteer ik soms het mooiste en edelste van anderen als het tegendeel? Ben
ik meer bezig met het ‘redden van anderen’ dan met het ‘redden van mezelf’? Zie ik steeds beter
in wie Jezus is? Zie ik steeds beter in wat het betekent Jezus te volgen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
mensen bespotten U,
ook in onze dagen.
Niets is heilig voor hen.
Maar U bent dé Heilige,
de Zoon van God.
U bent Jezus, de Christus
die anderen redt,
maar niet Uzelf.
Red ook ons, Heer.
Zo gaat U ons voor
in de goddelijke liefde.
Geef dat we U eren,
U danken en loven.
En U blijven volgen. Amen.
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