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Goede Vrijdag 

15 april 2022 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 

de mens is tot alles in staat 

 

Het rode koord 

 

Rode draad 

verborgen in het donker 

op zoek naar het licht 

 

 

 
 

Lezing uit de Thora: Exodus 12,21-28 waarbij 

enkele woorden worden gesproken 

(vert. Huub Oosterhuis en Alex van Heusden – ‘En 

dit zijn de namen – het boek Exodus’) 

 

21 Mozes riep alle oudsten van Israël bijeen en 

sprak tot hen: 

Haal schapen voor jullie familiegeslachten, 

neem ze en slacht het pesachlam. 

22 Neem dan een bundel hysopbladeren, 

doop die in de schaal met bloed 

en bestrijk de bovenbalk en de twee deurposten 

met het bloed in de schaal. 

Ga niet uit, niemand mag de deur van zijn huis uit, 

tot het morgen is. 

23 JHWH trekt door Egypte en stoot het neer, 

hij ziet aan de bovenbalk en de twee deurposten 

het bloed, 

JHWH zal die deur voorbijgaan, 

hij zal niet toestaan 

dat ook maar één stoot verderf in jullie huizen 

komt. 

24 Bewaar dit woord, 

voorgeschreven aan jou en aan je kinderen voor 

altijd. 

25 En het zal geschieden, 

als jij komt in het land dat JHWH je geven zal 

zoals hij gesproken heeft en gezegd, 

dat jij deze dienst bewaart. 

26 En het zal geschieden, 

als jouw kinderen je zeggen: 

‘Wat betekent deze dienst voor jou?’ – 

27 dan zal jij zeggen: 

‘Dit is de gave van pesach voor JHWH 

die aan de huizen van Israëls kinderen voorbij is 

gegaan 

toen hij Egypte neergestoten heeft, 

maar onze huizen gered.’ 

Het volk boog diep en wierp zich ter aarde. 

28 De kinderen van Israël gingen heen om het te 

doen. 

Zoals JHWH aan Mozes en Aäron had opgedragen, 

zo deden zij. 

 

 

De mens is tot alles in staat. 

Vóór ons zien we een lam. Gebonden, op een 

stapel kranten. Kranten vol met wat wij ‘nieuws’ 

noemen. Schrijnende foto’s van 

platgebombardeerd Marioepol. Berichten over de 

klimaatcrisis. Extreme huizenprijzen. Mensen die 

hun gasrekening niet meer kunnen betalen. 

 

Voor ons zien we een lam. Zoals het Pesachlam, 

waarvan het bloed aan de deurposten gesmeerd 

moet worden. Bloed, rood als het rode koord, 
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aanwezig onder de grauwsluier van de rouw. Bloed 

dat leven geeft én bloed dat teken is van dood en 

verwoesting. Teken van redding én van verdriet 

tegelijk. 

 

Eén krantenkop, op de bovenste krant onder het 

lam, is te lezen. Die luidt: ‘de mens is tot alles in 

staat’. 

 

De mens is tot alles in staat. 

Tot barmhartigheid. Zes wegen van barmhartigheid 

kwamen langs in de afgelopen weken. Met alle 

vragen en alle mogelijkheden die ze oproepen. 

Jezus benoemt ze als de hongerigen voeden; de 

dorstigen laven; vreemdelingen herbergen; 

naakten kleden; zieken bezoeken; en gevangenen 

bezoeken. Oftewel: heb aandacht voor wie jou 

nodig heeft. Laat niet links liggen wie 

hulpbehoevend is. 

 

Vanavond horen we het lijdensverhaal van Jezus. 

Het is zíjn verhaal – en tegelijk het verhaal van 

iedere mens in deze wereld die lijdt. Van wie onder 

de voet gelopen wordt. Van wie monddood is 

gemaakt. Van de politieke gevangene. Van de 

gemartelde. Van het slachtoffer van oorlog en 

geweld. Van het kind dat geen kind kan zijn. Het is 

het verhaal van elk lam dat geofferd wordt op het 

altaar van onze vaak zo wrede werkelijkheid. 

 

Vannacht vraagt God aan ons, aan zijn mensen:  

Mijn volk, wat heb ik jou gedaan 

en waarmee heb ik je zo vermoeid? 

 

Vannacht zijn we ons meer dan ooit bewust van de 

grauwsluier die hangt over ons eigen menszijn. Van 

ons eigen aandeel in die duisternis. Van onze roep 

om hem te kruisigen. Van onze eigen 

goddeloosheid. 

 

 

Vannacht is ook de nacht waarin we ons meer dan 

ooit bewust kunnen zijn van de grenzeloze genade 

die God ons schenkt. De natuur die in overdaad 

uitbot. Daglicht, alle dagen. Een wereld die ons 

draagt, alsof wij lopen over een onzichtbaar 

weefsel, boven de afgrond gespannen, dat niet 

scheurt. Leven dat ons iedere dag opnieuw 

gegeven wordt. 

 

Vannacht weten we: er is geen wereld zonder 

lijden. We kunnen het ondraaglijke niet stoppen. 

We kunnen het kwade in onszelf en om ons heen 

niet uitbannen. 

 

Maar soms, even, wordt lijden opgeschort of 

dragen mensen het samen.  

 

 

Lied: ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ 

(‘Het lied van alle dagen’; t. Huub Oosterhuis, m. 

Antoine Oomen; Liturgische Gezangen II,60)  

 

 
 


