Overweging Goede Vrijdag 2 april 2021
evangelielezing Johannes 19, 16b-30
De soldaten voerden Jezus weg……….
Het is volbracht, Hij boog zijn hoofd en gaf de Geest.
Deze 2 zinnen geven het begin en einde aan van deze lezing die u net
hoorde
Een mens die straalt van God,
zo’n mens was Jezus Christus,
Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde,
hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God,
Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen .
Maar toen alles zich tegen hem keerde,
is hij niet ondergedoken,
is voor dat bittere lot niet weggelopen,
al had dat heel goed gekund.
Maar Hij is gebleven wat Hij was,
de belichaming van Gods hart voor mensen.
Jezus die met zijn leven de Vader in de hemel
op aarde in beeld bracht.
In Jezus komt God dichterbij en wordt hij a.h.w. voor ons voorstelbaar.
ieder jaar vieren we witte donderdag, goede vrijdag en Pasen??
Witte donderdag het laatste avondmaal
Goede vrijdag de kruisiging van Jezus
Pasen de verrijzenis
Deze dag Goede vrijdag.
We hebben aan het begin van de viering een bloemenhulde gebracht
Bij het kruis, het kruis van Jezus
Waarom??
Met bloemen.
De gever wil met bloemen eer brengen aan de overledene en de
nabestaanden.
Eerbetoon, eer,
gevoelens van onmacht
wat te zeggen
bloemen betekenen zoveel.
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Als we bij uitvaart aanwezig zijn
dan zien we bloemen, soms veel
Soms maar 1 stuk op de kist.
Bloemen kunnen verwoorden wat de gever wil zeggen.
“wij denken aan de overledene, aan de naaste familie
Er hoeft daarover niets gezegd te worden.
Maar het zegt eigenlijk heel veel.
De overledene , die je goed gekend hebt was een deel van je leven.
Voor de nabestaanden is het een troost , een eerbetoon
Deze vorm van aandacht.
Wat heeft Jezus betekent voor ons, voor jou voor mij.
Ik vind dat niet zo makkelijk te beantwoorden.
Is hij een inspiratiebron voor U of mij?
Kijken we eens terug in ons leven.
Wanneer heeft Jezus invloed gehad op ons leven.

Welke herinnering daaraan vertelt jouw hele leven.
Was het die ene ontmoeting met iemand die jouw leven veranderde
Was het een verhaal dat je een andere kijk heeft gegeven op je eigen
leven.
Een bezoek aan een kerk waar je iemand tegenkwam en er een mooi
gesprek ontstond over God, Jezus, naastenliefde .
Bij een uitvaart in de kerk , bij een doop, bij een zondagsviering
Kun je zeggen dat Jezus daar mee te maken had.
Volgens mij niet op dat moment maar als het weer in je herinnering
opkomt
Dan wordt je er nog doorgeraakt.
Of je wordt geraakt door de manier leven van iemand waar de bijbel een
belangrijke rol speelde in het gezin. Waar je later in gesprek kwam met
iemand van dat gezin en er een gesprek over de bijbel plaatsvond.
Dat je merkte dat er zoveel manieren zijn om de teksten uit de bijbel uit
te leggen, te bespreken. Dat niemand er zich erop kan beroepen dat zijn
eigen uitleg de enige ware is.
Maar goed is deze avond pas echt,
Als we geen toeschouwers bij het kruis blijven,
ach en wee roepen bij al dat onrecht,
maar ons laten liefhebben, vrijspreken, welkom heten
en zo betrokken worden in die beweging die van Gods hart uitgaat.
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Het kruis bestaat uit 2 delen.
Het ene deel ligt dwars, dit is ons deel van het kruis.
Het andere deel wijst naar boven.
Dat is Gods deel
En dat deel staat vast in de aarde,
Zodat aan dit deel onze dwarsbalk geslagen kan worden,
Onze zorgen en twijfels,
Onze onrust en zonden.
Jezus werd aan beide delen vastgenageld.
Hij had aan het kruis de overwinning behaald
In het leven, ons leven, mijn leven
is er veel dat anders gaat dan we zelf graag willen,
er zijn zware kruisen die gedragen moeten worden.
Maar ik ga ervan dat het grootste deel van ieder kruis
liefde genoemd word en
altijd naar boven wijst.
Goede Vrijdag maakt deel uit van Pasen.
Goede Vrijdag is niet een voorbereiding op Pasen,
maar Goede Vrijdag maakt zelf deel uit van Pasen,
want Pasen is een doorgang door lijden en dood naar verrijzenis.
Het kruis is dan ook een zegeteken .
Amen
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