Don Bosco

Bezinning 9: Jezus redt zichzelf niet
Lucas 23, 33-43 = C-jaar palm- en passiezondag
Ook bezinning 26 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!’ 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.

Een woord bij het Woord
Tijdens de Goede Week herdenken we Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. Dit jaar horen we het
verhaal van Lucas. In dit zwaarwegend stukje horen we driemaal tot Hem zeggen: ‘Red jezelf’.
Maar Jezus redt zichzelf niet. Want zijn naam betekent: ‘God redt’. Dat is zijn identiteit. Zo vaak
redde Hij anderen, maar zichzelf wil Hij niet redden. Dat laat Hij over aan zijn Vader. Hij geeft dan
ook zijn geest in de handen van zijn Vader.
Jezus is de zelfvergeten man van uiterste liefde, niet geïnteresseerd in zichzelf en zijn eigen lot. Als
de wil van de Vader maar gebeurt en als de anderen maar geholpen en bevrijd worden. Dit staat
zeer haaks op onze moderne westerse cultuur met zoveel mogelijkheden om zichzelf te verzekeren
en waar te maken. Het vraagt dus een diepe beslissing om ook in zijn liefdevolle dienstbaarheid te
gaan staan. Vooral als het lijden ons bekruipt, vraagt het moed en vertrouwen om toch door te gaan.

Het Woord in mijn leven
Ben ik dankbaar dat Jezus zichzelf geeft om mij te redden? Zeg ik Hem dat ik dankbaar ben? Help
ik andere mensen, ook als het lijden met zich meebrengt? Heb ik oog voor mensen die door toedoen
van anderen sterven? Raakt mij dat?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij sterft voor ons, uit mateloze liefde.
Tijdens deze Goede Week herdenken wij dat.
Dank U wel dat U ons redde en redt,
dat U ons zo – en niet anders –
in het eeuwige leven binnen leidt.
Geef ons diezelfde liefde voor God en de mensen.
Geef ons de moed om te blijven liefhebben,
vooral als dit lijden met zich brengt.
Amen.
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