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Preek van 20 maart 2022 (3de van de 40 dagen) 
gehouden in de Petrakerk in Heinenoord 
door ds. Piet van Die 

 

IN ZIJN BENARDHEID EINDIGT ELK OORDEEL 

…hij was een man die het lijden kende… (Jesaja 53,3) 

Een gemartelde 

In de Sagrada Familia, de kolossale kathedraal van Barcelona, zweeft in de vrije 

ruimte tussen hemel en aarde een kruis. Aan het kruis de Gekruisigde. Hij hangt 

er naakt en weerloos. Een gemartelde. Het is als een klap in je gezicht.  

Een grote contrast is niet denkbaar. De kerk is vol met rijke ornamenten, altaren, 

enorme zuilen, en dan die kunstige baldakijn boven het kruis – het is van een 

overvloed aan schoonheid die gebouwd is om die ene man heen. Met een schok 

besef je dat dit het christendom als zodanig is: een enorm cultureel bouwwerk 

waaraan al eeuwen gewerkt wordt, maar het draait om die eenling die als een 

geëxecuteerde aan zijn einde kwam. Ik ken geen indrukwekkender beeld van wat 

Jesaja zó onder woorden bracht: ‘…hij was een man die het lijden kende’. 

Profielschets 

Niet dat Jesaja’s woorden een voorspélling waren van het kruis. Eeuwenlang is 

het zo opgevat. Alsof Jesaja eigenlijk ten diepste niet wist waarover hij sprak. 

Alsof hij een buikspreekpop van God was, wiens woorden gingen over wat 

eeuwen daarna exact zo zou gaan gebeuren. 

Nee, Jesaja sprak ook over zijn tijd. Over de hoop op een messiaanse tijd die zou 

aanbreken. Zijn profetieën over de Knecht des Heren, zoals ze genoemd worden, 

lijken nu eens te gaan over hemzelf of het volk Israël, dan weer over een eenling 

met messiaanse contouren. Het ilijkt een soort profielschets. Maar een 

profielschets waarvan de volgelingen van Jezus stomverbaasd concludeerden 

dat hij er volledig in paste. De contouren die Jesaja schetste, leken voor Jezus 

gemaakt. En inderdaad: hij past er naadloos in - in Jesaja’s profielschets voor de 

Messias. Hij was dé kandidaat voor de vervulling van de vacature. Christus was 

een man die het lijden kende. Zijn kruisdood mist elke schoonheid, hoe rijk de 

kathedralen ook die om hem heen zijn gebouwd. 
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Bestrijden-delen-dragen 

‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open,’ 

schreef Jesaja. Behalve dan die schreeuw: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 

mij verlaten?’ - Waarom? Die eeuwige vraag naar het waarom van het lijden. 

Jezus kende die vraag dus van binnenuit. 

Maar opvallend aan zijn evangelie is dat Jezus op zijn tocht tussen de mensen 

nooit ántwoord op die eeuwige vraag heeft gegeven. Hij ging om met lijdenden, 

maar heeft hun lijden nooit verklaard, zo van: het is daar-en-daar-om. Zijn 

leerlingen vroegen er weleens naar, bijvoorbeeld bij het zien van een bedelaar: 

‘Waarom is die man blindgeboren?’ Maar hij wimpelde die vraag altijd af. Hij 

deed wel iets anders met het lijden van de mensen: hij bestreed het. En: hij 

deelde het met ons. En nog een stapje verder: hij nam ons lijden op zich. 

Bestrijden-delen-op zich nemen. Maar nooit: verklaren. 

Les Murray 

Wat de laatste van die drie betreft – ‘hij nam het lijden op zich’ - : wat de 

betekenis daarvan is, daar heb ik in 40 jaar predikantschap nooit helemaal de 

woorden voor kunnen vinden. Ik moet dan altijd denken aan dat lied: ‘Leer mij, 

o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten.’ Zo is 

het: een zee te groot voor je gedachten. 

Maar de Australische dichter Les Murray vond er in een gedicht woorden voor 

die het mysterie van dat lijden op z’n minst naderen. Het gedicht heet ‘Kerk’. En 

het gaat óók over een kruisbeeld in een kerk. Het gaat zo: 

Hoog aan de achterwand hangt 

het Evangelie, van voor hij bestond  

uit boeken. In zijn benardheid eindigt 

elk oordeel, ook het zijne. 

In zijn benardheid eindigt elk oordeel, ook het zijne – misschien komt dat het 

dichtst in de buurt van wat de betekenis van zijn lijden is. Hij veroordeelde 

niemand. En eindigt in hem ook niet het oordeel van God over ons?  
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Een ramp 

De mens is een ramp voor de schepping en zijn medemens. We spreken weleens 

van ‘beestachtig’. Maar beesten hebben geen keuze. De natuur kan wel wreed 

kan zijn, maar nooit schuldig. Wij wel. We maken de wereld kapot met onze 

hebzucht. Denk aan de klimaatcrisis. Maar die klimaatdreiging maakt deze dagen 

plaats voor beelden uit Oekraïne. Ze zijn al op ons netvlies gebrand. Het eerste 

beeld dat als een elektrische schok door me heentrok, was het beeld van een 

raket die insloeg in Kiev met meteen daarna het geluid van gegil van een kind. 

Nu overtreft elk nieuw beeld het vorige. 

Het is het zoveelste hoofdstuk in de wrede geschiedenis van de mensheid. 

Waarom in godsnaam, vraag je je af. Waarom toch altijd weer dat geweld en de 

dood van onschuldigen? Woede welt in je op. En in het kielzog van woede varen 

wraakgedachten altijd mee. Maar er is geen antwoord op die waarom-vraag. De 

man aan het kruis nam die vraag tenslotte van ons over. ‘Over’ in de zin van: hij 

deelde die vraag met ons. Maar misschien ook ‘over’ in de zin van: hij nam de 

belasting van ons over. Opdat wij ruimte zouden krijgen om te doen wat hij zijn 

korte leven lang deed: lijden bestrijden.  

Hoe het lijden bestrijden? 

Maar hoe doe je dat in het geval van Oekraïne: het lijden bestrijden? Dat is ook 

niet zo simpel. Bestrijd je het lijden geweldloos? Geen wapens leveren 

bijvoorbeeld? Er zijn ook christenen die daartoe oproepen. Ze staan het dichtst 

bij de profielschets van Jesaja, zo lijkt. En leerde Jezus in zijn Bergrede niet dat 

de zachtmoedigen en vredestichters aan het langste eind zullen trekken?  

Maar ik had vroeger een hoogleraar (Gerard Rothuizen) die zei: ‘Met de Bergrede 

valt niet te regeren. Hij voegde er wel aan toe: ‘Maar zonder ook niet’. Hij 

bedoelde: het is niet zo eenvoudig. Wie de ander weerloos overlaat aan het 

bruut geweld van beulen, houdt ook geen schone handen. Pacifisme maakt óók 

slachtoffers. Maar zonder de Bergrede regeren kan ook niet, vond hij, want 

geweld roept al snel meer geweld op. Wat is dus wijsheid? Dat zijn de duivelse 

dilemma’s waar onze politici voor staan. We moeten straks maar voor hen 

bidden. 
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Hij is het teken 

Maar daar hangt ondertussen die ene man aan het kruis. Hij leerde ons het lijden 

te bestrijden door het te delen en te helen. Wat leert hij ons vandaag dan anders 

dan te delen in het leed van de honderdduizenden vluchtelingen die als een snel 

stromende rivier onze kant opkomt? 

Waarom dit lijden? Het is de wanhopige vraag die de vluchtelingen met zich 

meebrengen. En je vraagt het je misschien zelf ook af: waarom grijpt God niet 

in? Of: waarom geeft de Eeuwige niet op z’n minst een teken? Maar het 

antwoord luidt: Hij hééft ingegrepen. Hij heeft dat teken gegeven: het is Jezus 

zelf. De Gekruisigde is het teken. Een weerloos teken. ‘In zijn benardheid eindigt 

elk oordeel’. Want het tegendeel van oordelen en veroordelen is liefde. Alleen 

liefde kan dus het antwoord zijn, zo heeft het Evangelie zelf ons voorgeleefd.  

Leeg 

In die liefde lijden wij telkens weer nederlagen. We geven haar alleen met vallen 

en opstaan vorm. Het leven blijft schipperen. Maar over een paar weken is het 

Pasen. Stap voor stap zal het ons gaan dagen dat de Vader van deze gemartelde, 

zijn meest trouwe kind heeft opgediept uit de verlorenheid van de dood die wij 

hem aandeden. De Eeuwige heeft hem aan het licht heeft gebracht. Aan het licht 

gebracht als zijn meest treffende evenbeeld, beeld van God zelf. Johannes legt 

het Jezus zelf zo in de mond: ‘Wie Mij ziet, ziet Hem die mij gezonden heeft.’ 

‘In zijn benardheid eindigt elk oordeel’ – het zal bekrachtigd worden met Pasen. 

Het kruis zal leeg zijn. En het graf ook. Over de geteisterde aarde zal een nieuw 

licht opgaan. Laat dat ook in deze donkere dagen onze hoop zijn.   

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  


