Kostbare woorden (2)
Christelijke Gemeente Bunde / Meers-

Thema: Gemeente
Zie je zoon, je moeder
Johannes 19,25-27

sen

Inleiding
Niemand staat er graag alleen voor. Op de Olympische Spelen is dat ook te zien. De sporters hebben vaak hun familie en
vrienden meegenomen, omdat ze wat ondersteuning wel kunnen gebruiken. Wat hebben we elkaar hard nodig! Tegelijk is in
onze tijd de eenzaamheid groter dan ooit …
Het is opvallend dat één van Jezus’ laatste woorden hierover gaat. Er zijn nog zeven dingen die Hij ons meegeeft. En de derde
gaat over de onderlinge liefde Denk daar aan, zei Hij! Het zou één van die dingen zijn waar de leerlingen van Jezus aan te
herkennen zouden zijn. Geldt dat ook voor jou?
Het moet een aangrijpend moment zijn geweest als Jezus deze woorden spreekt. Daar staat Maria. Met nog drie vrouwen.
Wat een tegenstelling. Aan de éne kant de vier soldaten die Jezus’ bezittingen verdelen. En aan de andere kant vier vrouwen
die huilen om wat hier gebeurt. Maria is er één van. Misschien heeft ze in stilte staan huilen. Misschien heeft ze geschreeuwd: weten jullie wel wat je doet? Misschien heeft ze haar gezicht afgewend. Vreselijk wat hier gebeurt.
Het zijn beelden die we regelmatig zien. Beelden van familieleden die ernstig geschokt zijn omdat wat er gebeurt met mensen die hen lief zijn. Beelden van het vliegtuigongeluk in Rusland of de aanslagen in Kabul. Wanhopige mensen die op zoek
zijn naar een man of een vrouw of een kind. Ieder ziekenhuis in de stad gaan ze af. En de beelden van mensen die het nieuws
hebben gekregen dat er geen hoop meer is.
Zo moet Maria daar gestaan hebben bij het kruis van haar kind. Verloren staat ze er bij. Er zal
een zwaard door haar ziel gaan, is tegen haar gezegd. Deze woorden van Simeon vlak na de
geboorte van Jezus laten haar niet los. En nu weet ze wat die woorden betekenen. Zo moeten
aan haar voorbij zijn gegaan de jaren dat Jezus thuis was en het timmermansvak leerde, het
moment dat Hij in de tempel was, nog maar twaalf jaar oud en de jaren dat Hij Israël rondtrok
en wonderen en tekenen verrichtte. Opeens klinkt Jezus’ stem: vrouw, zie uw zoon, en: zoon,
zie je moeder. Woorden vol van leven, vol van liefde. Woorden die de onderlinge verhoudingen compleet zouden veranderen!

1) Bron van liefde
De Bron van liefde, dat is Jezus zelf. Wat hier gebeurt is onvoorstelbaar. Wat moet Hij eenzaam zijn geweest. Al eerder had
Hij afwijzing ervaren in het vertrouwde Nazareth en later door zijn eigen broers. Maar nu laten ook de mensen voor wie
Jezus wat betekend heeft het afweten. Waar zijn de mensen die Hij geholpen heeft en genezen heeft? Zelfs zijn beste vrienden laten het afweten. Drie jaar lang was Hij met hen opgetrokken. Dag in dag uit had Hij hun onderwijs gegeven. Waar zijn
ze?
Op dat moment spreekt Jezus het derde kruiswoord. We vinden het alleen maar in het evangelie van Johannes. Ongetwijfeld
moet het diepe indruk op hem gemaakt hebben, omdat het ook hem zelf betrof. Maar het moet ook Maria geraakt hebben.
Want het gebeurt op het moment dat Jezus’ kleren verdeeld worden door de soldaten. Misschien wel kleding die Maria voor
haar zoon gemaakt of gekocht had. Maar op dit moment wil Jezus voor haar en Johannes zorgen. Hij denkt aan hen! Hij ziet
hen!
In het evangelie van Johannes heeft dat een diepere betekenis. Zien is niet alleen waarnemen, maar ook doorzien, begrijpen,
meevoelen. Ook daar aan het kruis zag Jezus hen. Misschien juist daar wel in het bijzonder. Juist dat was voor Jezus de reden
voor het kruis. Omdat Hij ons ziet! Omdat Hij jou ziet. Met je nood en verdriet. Met je zonden en je zorgen. Met je falen en
feilen. Hij ziet je. Hij kwam om zijn leven te geven, omdat Hij je ziet. Hij ziet je staan.
Wij zien een ander niet altijd staan. We kunnen anderen zelfs wegkijken. Jezus ziet je. Zo is Hij. De Bron van liefde.

2) Opdracht tot liefde
Dit is de weg die Jezus kiest. Hij wil dit kruis dragen. Hij wil uit liefde dit offer voor ons brengen. Daarom schrijft de evangelist Johannes in vers 17 dat Jezus zelf zijn kruis draagt. Hij wilde het. Temidden van alle woorden, waarin staat wat er met
Hem wordt gedaan, staat er één ding dat Jezus zelf doet. Hij wordt geslagen. Hij wordt veroordeeld. Hij wordt genomen. Hij
wordt bespot. Hij wordt gekruisigd. Maar het kruis draagt Hij zelf. Dat is zijn keuze!
Hij wil het offer van zijn leven geven, voor jou, voor mij.

Voor iedereen moet die boodschap duidelijk zijn. Het was in die tijd gebruikelijk dat de veroordeelde een bordje met de beschuldigingen omgehangen kreeg. Als men bij de plaats van de kruisiging was gekomen, dan werd dat bordje boven de veroordeelde opgehangen. Zo was dat bij Jezus ook. En het opschrift luidt: de koning van de joden. Het staat er in drie talen:
Hebreeuws (taal van het volk), Latijn (taal van de ambtenaren) en Grieks (de wereldtaal). Het kan niemand ontgaan dat er
een Koning is! En wat voor Eén! Een Koning die gekomen is om te dienen. Om de weg tot God en elkaar vrij te maken. Wij
zijn goed in het maken van grenzen en barrières. Jezus kwam om die op te ruimen. Hij werd verworpen. Hij was de steen die
door de bouwers werd afgekeurd (Psalm 118), maar God koos Hem uit om een nieuwe gemeenschap op te bouwen. Een plek
waar grenzen zouden wegvallen en barrières opgeruimd worden. Als jij verbonden bent aan deze Koning ga je doen wat Hij
zegt: heb elkaar lief met een innige liefde, zoals Ik jullie heb liefgehad tot het einde (1 Johannes 4,11 en Johannes 15,13). Jezus koos de weg van het kruis zodat de liefde tot God en elkaar weer zou opbloeien. Gebeurt dat in jouw leven?

3) Invulling van de liefde
Jezus geeft Maria en Johannes aan elkaar om voor elkaar te zorgen. Zo ontstaat aan de voet van het kruis een nieuwe gemeenschap. Het kruis is de enige kracht in onze samenleving die door alle verschillen heen kan breken. Er ontstaat een
nieuwe familie van bloedverwanten. Je deelt hetzelfde bloed, het bloed van het kruis. Daarom spreek je elkaar aan als broer
of zus.
Door Jezus worden relaties anders. Dan ga je elkaar zien. Jezus gebruikt dat woord twee keer. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie
je moeder. Daar begint het herstel van verhoudingen mee. Dat we elkaar zien! Dat we oog voor elkaar hebben. En niet langs
elkaar heen leven. Wanneer je ontdekt hebt, dat Jezus jou gezien heeft en zijn genade ontdekt hebt, ga je ook elkaar zien.
Doe je ogen open! Kijk, die man is jouw zoon. Kijk, die vrouw is jouw moeder. Kijk die ander heeft jouw gebed nodig, jouw
hulp, jouw liefde. Kijk je zo naar elkaar?
Opvallend is dat er sprake is van wederkerigheid. Je zou misschien verwachten dat alle nadruk ligt bij Johannes die nu voor
Maria moet zorgen. Maar dat is niet het geval. Zowel Johannes als Maria worden aangesproken. Voor beiden ligt er een taak. Beiden krijgen een opdracht.
Beiden moeten zien en voor de ander een zoon of een moeder zijn.
Liefde in de gemeente is dus een wederkerigheid. Dat blijft nooit beperkt tot
alleen maar geven of ontvangen. Nee, ieder wordt ingeschakeld. Je hebt allemaal iets om te geven. Heb jij al ontdekt wat je voor die ander kunt betekenen?
Mooi is het dat we in vers 27 lezen dat Jezus vanaf dat moment Maria in huis
nam. Christelijke liefde kijkt niet alleen, maar handelt. God zelf is ons daarin
ten voorbeeld. Zijn er mensen die jouw liefde nodig hebben? Zou het kunnen
zijn dat God vandaag tegen jou zegt: dit is het moment!

Slot
Het is een rijk geschenk dat Christus ons geeft. Hij geeft ons aan God en aan elkaar. Wat een rijkdom! En in de nieuwe familie mag je ontvangen en geven. Meer dan ooit is dat nodig. Deze liefde is een kenmerk van leerlingen van Jezus. Ben jij er één
van?
Iemand had een droom. Hij zag de gezaligden in de hemel en de verlorenen in de hel. Alle gezaligden zaten tegenover elkaar
aan lange tafels met daarop het heerlijkste eten. Net zo was het bij de verlorenen. Bovendien zaten zowel de gezaligden als
de verlorenen met stijve armen aan die tafels.
Het verschil tussen beide groepen kwam uit in wat ze deden met het eten dat voor hen stond. In de hel probeerde ieder het
eten naar zichzelf toe te halen. Doordat ieder stijve armen had, lukte dat natuurlijk nooit. Zo leed in de hel, ondanks het
heerlijkste eten, iedereen honger.
In de hemel schoof ieder het eigen eten naar de ander aan de overkant van de tafel. Dat kon wel met die stijve armen. Doordat in de hemel ieder dienstbaar was aan de ander, was daar voor ieder verzadiging.
In de hemel moeten allen het hebben van elkaar. Daar is oog voor elkaar. Daar word je door een ander gezien. Wat daar zo’n
grote vreugde geeft, mag dat nu ook al geven.
Eén van Jezus’ laatste woorden ging over die liefde. De liefde waar Hij de Bron van is. Waar Hij van overstroomt. Heb je het
gezien? Zoals Jezus kijkt naar jou, kijk zo naar die ander. Kijk, je broer, je zus.
Vanaf die dag nam Johannes Maria in huis. Hoe ga jij je liefde vorm geven?

Bijbelleestips en vragen voor komende week:
* Waarom zou Jezus dit kruiswoord hebben gezegd?
* Hoe ga je de concrete stappen vorm geven: zien/wederkerigheid/handelen?
* Lees Kolossenzen 3,12-17. Wat betekenen deze verzen voor de gemeente?

Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.

