Voorwoord

Hij liet Zijn stem niet horen
We leven in een moeilijke tijd en we gedenken het lijden van onze Heere in een periode dat we
met onze neus op de feiten worden gedrukt, dat het in deze wereld goed fout zit. Wij mensen
kennen het gebod van de liefde wel met ons verstand, maar niet met onze daden. Slechts Gods
genade brengt ons ertoe blijken van liefde te doen. Maar zonder Gods genade raken we met
elkaar in oorlog en vernielen we Gods goede schepping.
Deze week gaan we samen op weg met de lijdende Christus. Zijn aanwezigheid in het lijden is
om stil van te worden. De aanwezigheid van Christus in deze gevallen wereld is de grootste daad
van Gods liefde. Hij deelt met ons het absurde van het losgeslagen zijn uit de vrede en Hij neemt
daarin ook alle erbij behorende gevolgen op zich.
Heel bijzonder is ook de wijze van Christus’ aanwezigheid in dit lijden. Wij zouden waarschijnlijk
als het in ons vermogen lag fel protesteren tegen de manier hoe mensen met ons omgaan. Heel
het proces dat over Jezus komt en de bejegeningen die Hem worden aangedaan behoren bij het
meest vuile en mensonwaardige dat er in deze wereld gebeurt. Maar Christus ondergaat het alles
met zwijgen. Slechts af en toe onderbreekt Hij Zijn zwijgen. Niet voor zichzelf, maar voor de eer
van de Vader en voor het heil van de mensen. Zijn zwijgen onderstreept Zijn bereidheid om de
niet te begrijpen werkelijkheid van ons mensen te verzoenen. Hij staat middenin het geweld en
laat zich slaan als een machteloze zonder protest. Hij laat het over aan God de Vader. Daarmee
neemt God alle schade en schuld van de zonden voor Zijn rekening. Hij die er onschuldig aan is,
betaalt de rekening. Zijn zwijgen spreekt boekdelen.
Laten we samen voor Gods aangezicht kennisnemen van dit handelen van Christus. Om er door
geraakt te worden. Om er respect voor te hebben. Om het te zien als de weg die voor ons ligt.
Wie zet zijn voetstappen op deze weg? Slechts met Christus en door de Heilige Geest.
Ik wens u gezegende avondgebeden
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