
Vesper, 13 april 2002, 19.00u 

 

De stille week….vandaag de heilige stille woensdag……………. 

De mens Jezus…….op weg naar het einde…….. 

Het gewone volk liep hem achterna, maar met menig wetgeleerde en 

schriftgeleerde lag hij overhoop. Die aanhang onder het volk kan de 

wil van de geestelijk leiders om zich van Jezus te ontdoen versneld 

hebben. 

Als er een partij rondom hem zou ontstaan, zouden de romeinen 

daar een volksopstand in kunnen zien en die vervolgens bloedig 

neerslaan. 

Dan was het beter de leider van de oppositie, Jezus, uit de weg twe 

ruimen. 

En ook het verlangen van het volk, dat Hij het zou bevrijden van de 

romeinse bezetter, liep op een teleurstelling uit. 

Jezus heef maar ongeveer 3 jaar, rondtrekkend door het land zijn 

mening kenbaar gemaakt;  geen ruimte voor kompromissen, geen 

gepolder, en in discussies had hij gelijk. Het werd Hem uiteindelijk 

fataal. 

OP de olijfberg had Jezus het zwaar en vroeg een aantal vrienden om 

wakker te blijven…….niet dus……het waren ook maar gewoon 

mensen. 

Tijdens het volksgericht waren ze waarschijnlijk ook niet 

aanwezig…..bang om opgepakt te worden ? 

En toen stond Hij daar, Jezus, voor een schreeuwende massa 

mensen. Mede opgehitst door de schriftgeleerden en wetgeleerden. 

Hij wilde de wereld verbeteren; met veel goede ideeen. 



Zijn oppositie partij leek, in het begin van zijn actieve loopbaan ( die 

maar drie jaar duurde) best wel suksesvol; er waren veel volgers. 

Maar het ging goed mis……..Iedereen die daar op dat plein stond 

inclusief de hoge romeinen, veroordeelden Hem, de radikaal, tot de 

dood. Het volk eiste liever de vrijlating van een krimineel die een 

romein had gedood. 

In Bach’s Matheus passion klinkt heel indringend door het koor de 

naam “Barabas “. 

Met die 12 vrienden liep het ook niet goed af; alle 12 zijn ze op 

verschrikkelijke wijze gemarteld een vermoord. 

Het leek erop dat alles misging en ik vraag me dan ook af of het 

verhaal van Jezus en zijn vrienden, het verhaal van een loser is ?......... 

Echter , door de eeuwen heen, is Jezus het symbool geworden van 

het lijden door de mens…..en niet voor de mens. Tot op de dag van 

vandaag. 

We weten ’t allemaal, ’t was daar en is hier een bende. 

’t Is te eng en te vijandig en te vol, 

Het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 

Op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol. 

 

‘t Is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 

En door de steden raast een rucksichtlos geweld. 

Maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen ,lijden, 

Er staan nog altijd boterbloemen in het veld. 

 

Er zijn nog altijd die momenten van vervoering, 



Al lijkt die bol ook nog zo negatief…… 

Tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 

Van mensen, die nog zachtjes zeggen “ik heb je lief” ! 

 

Even een paar woorden bij de hier door mij gemaakte beelden : 

.  “vriendschap, liefde, broederschap “,  De mens Jezus , het symbool 

van deze drie woorden. 

De tijd is stil gezet, de uurwerken doen het niet meer. De stille week, 

om na te denken of Jezus weer gekruisigd wordt. 

.Op de tafel 2 werken, geinspireerd door de calvaires (golgotha). 

Beelden groepen bij veel kerken in Bretagne.  

1. De aanval door bommenwerpers op de vriendschap, liefde en 

broederschap. Maar daar bovenuit staan drie vrienden met de 

armen om elkaar heen die al die ellende overwinnen. 

2. Schijn bedriegt…..2 kanten. 

. Het dartboard met daarop een uitnodigend vriendelijk figuur. 2 

pijltjes zijn al gegooid…..het derde pijltje moet nog gegooid 

worden…..door jou ? 

.3 blije mensfiguren, die van elkaar houden, elkaars vrienden zijn, 

omzien  naar elkaar. En die boodschap kun je in je zak steken ! 

Tot slot : aan het eind van de vier vespers : 

Stil lopend langs een lange laan,  

Niets verstorend. 

Er hangen druppels aan het hek 

Geluiden lijken door mist gedempt. 

De horizon is nu verdwenen, 



Ondoorzichtig, als alles. 

De kleur staat stil….. 

Wachtend op de zon. 

Om dan nog eens terug te lopen 

Langs die lange laan…..de toekomst tegemoet…. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


