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Overlevering 

en kruisdood 

 

Meditatieviering op Goede Vrijdag, 2 april 2021 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 

 

 

Lied: ‘Zijn alsof niet’ (t. Huub Oosterhuis, m. 

Straatsburg 1545; Gezangen voor Liturgie 571) 

 

1. Zijn alsof niet: hart blind geboren, 

oor dat geen woord verstaat, 

hand die niet doet, mond dicht gevroren, 

ik dat niet opengaat. 

De dood gezocht. De nacht verwensen 

waarin wij zijn ontwaakt: 

zijn alsof nooit, alsof niet mensen 

voor mensen zijn gemaakt. 

 

 

Meditatie (Ellie) 

 

‘Soms even’, is de ondertitel van het lied dat 

Dicky, Ankie en Tom net zongen. Een bekende 

uitspraak van Huub Oosterhuis: geloven is ‘zien, 

soms even’. 

 

Dat eerste vers van dat lied, het straalt alle 

verlatenheid en leegte uit die eigen zijn aan deze 

dag. Dag van de terechtstelling. Dag waarop Jezus 

ter dood wordt veroordeeld als een ketter. 

 

We kunnen slechts een vaag vermoeden hebben 

van wat de vrienden en vriendinnen van Jezus 

moeten hebben meegemaakt. We proberen met 

hen mee te leven, hun verhaal te volgen, maar 

eenvoudig is het niet. De man op wie ze hun hoop 

hadden gevestigd, gaat roemloos ten onder. En 

hun dromen met hem. 

 

Veel indruk heeft Jezus niet gemaakt op de 

belangrijke mensen van zijn tijd. Er is maar één 

kroniekschrijver die hem vermeldt. Zijn leven 

speelt zich af in een uithoek van de wereld. Zijn 

dood is een schandelijke dood. Een dood voor 

slaven en misdadigers. Een paal, rechtop, en een 

dwarsbalk daarbovenop. Een T. De handen 

vastgespijkerd aan de dwarsbalk, door het 

polsbeen. De voeten gebonden of gespijkerd aan 

de stam. Dood door uitputting en verstikking. 

Dorst. Honger. Muggen, horzels. De ogen van 

mensen, verbijsterd, spottend, nieuwsgierig, 

onbenullig. 

Twee tot drie dagen stond ervoor. Bij Jezus ging 

het nogal snel, duurde het een uur of zes. 

De plaats waar het gebeurde, was Golgotha. 

Schedelplaats, betekent dat. Zoiets als de 

vuilnisbelt van een moderne oosterse stad. 

 

In een willekeurig corrupt proces wordt hij uit de 

weg geruimd, en het leven gaat door. 

 

En toch. 

Toch gedenken wij hem. Nú nog, 2000 jaar later. 

Vrienden en kennissen vertellen over hem en 

houden hem levend. Ze hebben iets in hem 

gezien. Dertig, veertig jaar na zijn dood wordt er 

nog steeds over hem gesproken. En wat ze 

zeggen is telkens hetzelfde: hij is het.  

 

Hij laat iets zien van wat je alleen maar goddelijk 

kunt noemen. 

Hij houdt kennelijk van mensen. 

Hij ontwijkt niemand. Hij selecteert niet. Hij hoort 

bij iedereen: officieren van het leger, 

belastingambtenaren, moeders, ongetrouwde 

vrouwen, vissers, boeren, prostituées, 

schriftgeleerden. Hij verovert mensen door zijn 

oprechtheid en onbevangenheid. 

 

Hij praat niemand naar de mond. Hij lijkt geen 

angst te kennen. Hij is een optimist. Heeft het 

over het kleinste zaadje dat een boom wordt, en 

dat God zó werkt in deze wereld. 

Hij spreekt met gezag. 

Hij zoekt zijn inspiratie in de traditie van zijn 

eigen volk. En hij wijst de weg terug naar een God 
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die niet eist en niet straft. Die blij wordt van 

daden van liefde en mededogen. En die verdriet 

heeft om ieder die van zijn oorsprong is 

vervreemd. 

 

Hij brengt niets nieuws. Maar wat hij zegt en 

doet, heeft impact. Zijn vrienden en vriendinnen 

herkennen in hem de stem van God.  

En veertig, vijftig jaar na zijn dood proberen ze 

woorden te geven aan wat ze met hem hebben 

meegemaakt. En aan wat hij hen deed. Ze 

schrijven wonderverhalen, beelden en 

gelijkenissen: woorden die iets moeten duidelijk 

maken van hun geraaktheid. Die taal moeten 

geven aan hun ontroering en verwondering. 

 

Zodat anderen, die hem niet hebben gekend, 

toch iets van hem zouden meekrijgen. Zodat zijn 

optimisme en inzet voor rechtvaardigheid niet 

verloren zouden gaan. Zodat anderen, die hem 

niet hebben gekend, via de verhalen over hem 

iets van God zouden ervaren. 

Zodat ze misschien zouden zien – soms even. 

 

 

Lied: ‘Zijn alsof niet’ vers 2 

 

2. Zijn alsof toch, op hoop van zegen: 

een hand die handen groet. 

Alsof een mens mag overleven, 

wel sterft maar niet voorgoed. 

Ooit even waar te zijn, ontkomen 

aan klacht en troost en schijn: 

ontwaken, licht geraakt genomen, 

gekend zoals wij zijn. 


