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Gebed om ontferming
Wat zouden we
ook aan het begin
van de Stille Week
graag stil worden
in ons gemoed
waarin zoveel
rondgaat:
mooie 
en lelijke
gedachten
haalbare
en onhaalbare wensen
vreemde verlangens
troebele herinneringen
heerlijke vooruitzichten.
Dat er iets van u
in ons intocht doet
van de rust
en de verstilling
om ons te richten
op wat er werkelijk
toe doet
daarom bidden wij U;
Heer, ontferm U...

Wat zouden we
graag de onrust
achter ons laten
die de ware aandacht
voor elkaar
in de weg 
kan zitten.
Hoe na we
elkaar ook staan
soms zijn er 
van die 
onuitgesproken dingen
diep in ons 
die ons doen en laten
bepalen
en niet altijd 
ten goede.
Dat er iets van u
in ons intocht doet
om ons te richten
op wat er werkelijk
toe doet
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Wat zouden we
de onrust
van deze wereld
graag beteugeld zien
niet door geweld 
met geweld 
niet door de leugen
met bedrog
niet door de haat
met nog meer haat
te bestrijden
maar door
de zachte kracht
van een man
op een ezel
binnen te laten
in ons gemoed
en achter hem aan 
te gaan
op zijn weg
van de liefde
tot het uiterste
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek
Aan de witte muur, hier dicht bij de kansel, hangt een triptiek van Françoise Stoop. Letterlijk 
betekent het woord triptiek een vouwwerk in drie delen. Bij altaarstukken zie je ook wel dat zo'n 
triptiek open en dicht gevouwen kan worden. In gesloten vorm bedekken de buitenste panelen dan 
het middendeel. Dat middendeel is vaak het grootste. Het is de centrale voorstelling. Hier draait 
het om. De buitenste delen staan in dienst van het centrale deel. Ik zie daar ook iets van terug in het
werk van Françoise Stoop. Opvallend genoeg heeft het middendoek de kleuren van deze zondag: 
rood en paars. Je ziet er het rood in van de intocht, de verwachting, de hartstocht en passie 
waarmee Jezus Jeruzalem binnentrekt. Maar op het doek vermengt het rood zich met het paars. 
Dat is de kleur van het lijden, het dreigende kwaad, de pijn en de passie waarop deze intocht gaat 
uitlopen.

Om die dubbele betekenis van het woord passie: passie als liefdevolle hartstocht en passie als het 
leed dat Jezus ten deel valt, gaat het ook in het gedeelte dat zojuist klonk uit het evangelie naar 
Johannes. Beide betekenissen van het begrip 'passie' vormen het hart van dit verhaal, zij vormen 
het hart van de hele lijdensgeschiedenis. Aan het begin van het hoofdstuk vertelt de schrijver dat 
Jezus de mensen die hem toebehoren liefheeft en dat zijn liefde tot het uiterste zal gaan, letterlijk: 
tot het einde toe. Dat is de passie, de hartstocht die Jezus ten toon spreidt: zijn liefde kent geen 
grenzen. En precies om die grenzeloze liefde zal hij de passie, het lijden niet kunnen ontlopen: het 
kost hem zijn leven, hij zal er om sterven.
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Wat in het centrale deel van de triptiek in een paar kleuren zichtbaar is, vertelt Johannes in zijn 
passiegeschiedenis die hier vandaag en de komende week klinkt. En daarbij is de vraag niet: hoe 
gaat het nu met Jezus? Maar eerst en vooral: hoe vergaat het ons als we dit centrale deel van het 
triptiek op ons laten inwerken, als we vandaag en de week die komt meegaan in het verhaal van de
passie. Wat doet het met ons, waar worden we geraakt, waar haken we aan, waar haken we af?

En precies om die reden vertelt Johannes het verhaal over mensen die met Jezus meegaan in deze 
laatste dagen. In hen kunnen we iets van onszelf zien, wat dit alles met ons doet.
Drie personages komen vandaag in beeld: twee met een naam, Judas en Simon Petrus, en één 
zonder naam. Van hem staat er dat Jezus hem liefhad.

Alle drie liggen ze aan tafel met Jezus en de andere discipelen. Ze houden een maaltijd en de 
maaltijd is in de bijbel vaak het beeld voor het goede leven zoals de Eeuwige dat voor zich ziet als 
hij de wereld schept. Aan de tafel van het leven vallen de verschillen weg, vindt de verbinding 
plaats. Maar juist omdat de maaltijd staat voor het goede leven, kan ze ook pijnlijk laten zien waar 
dat goede leven een knauw krijgt. Kijk, koffiedrinken met een vreemde, een borrel met wat small-
talk zomaar ergens, dat kan eigenlijk wel met zo'n beetje iedereen, maar aan tafel gaan, dat is toch 
wat anders. Dat doe je met je naasten. Daarop kies je je gasten uit. En áls het dan misgaat en 
iemand loopt boos van tafel weg, dan is het ook goed mis: dan is de gemeenschap verbroken. Ach, 
wie herinnert zich niet de tateltaferelen van thuis – ik tenminste wel – als er ruzie was tijdens de 
maaltijd en één van de disgenoten boos weg beende. Boven klapte nog een deur met een zwiep 
dicht, begeleid door een laatste snauw. En dan viel er een ongemakkelijk zwijgen waarin het 
bestek onbarmhartig hard tegen de borden tikte. Weg was de verbinding, onbehaaglijk de sfeer.

Zoiets gebeurt in het verhaal dat zojuist klonk. Jezus zit met zijn vrienden aan tafel: het 
Pesachfeest is ophanden. Hij heeft laten zien hoe ver zijn liefde voor zijn vrienden gaat door hen 
als de jongste bediende de voeten te wassen. En dan, plotseling, is hij diepbedroefd en zegt: een 
van jullie zal mij verraden.

We weten dat het om Judas gaat; hij is al een paar keer eerder genoemd in het evangelie en steeds 
staat er bij dat hij Jezus zal verraden. Wat is het dat Judas tot deze stap brengt? Is het niet dat we in
Judas iets herkennen van de mens die teleurgesteld is geraakt in wat hem ten diepste zo dierbaar is,
maar dat het niet is geworden wat hij er van gedacht had. Want de liefde van Jezus die tot het 
uiterste gaat, is niet allereerst een liefde waar je wat aan hebt, het is allereerst liefde die iets kost. 
Ook van hemzelf. En het is hem niet gelukt dat zich eigen te maken. Dat het iets kost, dit 
liefdesleven, is hem te veel. Dat is het misverstand van geloven: dat het je als een calculerende 
burger iets oplevert onderaan de streep. Dat je er een beter mens van wordt, dat je tegenslagen 
beter weerstaat, dat het helpt, dat het goed is voor de maatschappij. Maar zo tegen het einde van 
het verhaal ziet Judas in dat het zo niet werkt, maar dat deze liefde eerst iets van een mens vraagt. 
Jezelf uit handen geven, loslaten wat zekerheid biedt, delen van wat je hebt. Judas kan het niet, 
niets menselijks is hem vreemd en van de weeromstuit slaat zijn teleurstelling om in verbittering. 
En als hij er dan niets aan heeft, dan ook de anderen niet. En hij sluipt niet stilletjes weg uit het 
verhaal maar in zijn verbittering richt hij wie hem zo lief was en zich zelf te gronde.

De tweede die we in het verhaal tegenkomen is Simon Petrus. Als we, in een beeld van Jezus zelf, 
Judas kunnen vergelijken met het zaad dat opgroeit maar tussen het onkruid verstikt en geen 
vrucht draagt, dan staat Petrus eerder voor het zaad dat snel opschiet, maar geen wortel schiet. Met
zijn enthousiasme, zijn optimisme zit het wel goed. Altijd staat hij als een haantje de voorste 
vooraan, niets is hem te veel, alles gaat bij hem in uitersten. Maar het beklijft niet. Als Jezus vertelt
dat zijn tijd er op zit, geeft hij zijn vrienden aan tafel een gebod mee: zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie ook elkaar liefhebben, want aan die liefde voor elkaar kan gezien worden dat 
jullie mijn discipelen zijn. Zo moeten jullie verder gaan, zonder mij. In het doen van de liefde 
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wortelt het evangelie. Maar over dat gebod rept Petrus met geen woord. Hem interesseert maar één
ding: waar gaat u dan naar toe? is zijn vraag, waarom kan ik u daar niet in volgen. Ik wil mijn 
leven voor u geven. Hij struikelt bijna over zijn woorden, deze gedreven volgeling. De meester 
kan het zo gek niet verzinnen of hij zal hem achterna gaan. Geen berg te hoog, geen zee te diep. 
Maar dat is het misverstand van geloven: het volgen van Jezus zit 'm niet in het zijn waar hij is, 
maar in het doen wat hij vraagt. En het discipelschap vraagt één ding: elkaar liefhebben. En precies
daar gaat het mis bij Petrus: nog voor de haan kraait, stapt hij uit de liefdesrelatie met zijn meester 
door hem driemaal te verloochenen.

Ja, en dan komen we uit bij die derde discipel, die zonder naam, maar met een titel: hij heet 'de 
geliefde leerling'. Vaak wordt hij met Johannes aangeduid, naar wie het evangelie ook vernoemd 
is, maar nergens in de tekst wordt hij bij name genoemd. Anderen denken aan Lazarus, aan Tomas,
Paulus. We weten het niet, en de vraag is of het wel de bedoeling is dat we het weten. Want zou de
schrijver er niet iets mee willen aanduiden? Kijk, u heeft wel gemerkt dat Judas en Simon Petrus 
die wel met name genoemd worden, vooral hun eigen weg gaan. Telkens weer positioneren zij 
zichzelf t.o.v. Jezus zelf. Zij staan toch vooral voor de autonome mens die zich eigenstandig een 
oordeel velt. 'Dat maak ik zelf wel uit' is diens adagium. Alles is maakbaar: het leven en de dood, 
we ontwerpen de toekomst en ook aan het verleden wordt met graagte gesleuteld, tot het zo is dat 
het ons past. En het eind van het liedje is altijd dat wij zelf in het middelpunt staan. 'Je moet leven 
alsof je onsterfelijk bent', zei Harry Mulisch als penvoerder van de moderniteit. Niet jij hoeft te 
veranderen, maar de werkelijkheid om je heen zal zich moeten aanpassen, totdat ze past als een 
tweede huid. 

En nu staat hier opeens die leerling zonder naam centraal: hem heeft Jezus lief. Heeft Jezus de 
anderen dan niet lief? Nee, dat kun je zo niet zeggen, maar de kern van déze leerling is dat hij niet 
zichzelf naar voren schuift, maar dat hij verdwijnt achter zijn band met Jezus: hij mag geen naam 
hebben, hij neemt geen initiatief, hij heeft geen missie-statement en laat zich nergens op voorstaan.
Wie hij is, is wat er met hem gebeurt. En precies daarin is hij de ideale leerling, het prototype. 
Zoals Jezus één is met de Vader, zo is deze leerling één met zijn meester. En zoals Jezus aan het 
hart van de Vader rust (Johannes 1,9) zo ligt deze leerling aan de boezem van zijn rabbi. En zoals 
de Vader Jezus lief heeft, zo heeft Jezus deze leerling lief, en liefhebben bij Johannes betekent 
vooral dat je de ander kent en kunt uitleggen. Wat hij te zeggen heeft is waar. En daarin 
onderscheidt hij zich van de anderen.

Misschien zou je kunnen zeggen dat de gemeenschap waarin het Johannes-evangelie is ontstaan, 
voor deze leerling een literair standbeeld heeft willen oprichten door hem in het verhaal tot dé 
leerling bij uitstek te verheffen. Maar die verheffing wil hem niet uniek maken, tot een individu dat
onbereikbaar ver is in zijn vertrouwensband met Jezus. Juist door hem naamloos te houden komt 
hij dichtbij. Hij kan iedereen zijn, iedereen kan hem zijn. De geliefde discipel is daarmee vooral 
een symbolische figuur. Zijn raadselachtige presentie nodigt ons uit om dieper in het verhaal door 
te dringen, zo diep, dat wij tot het inzicht komen dat ook wij geliefde leerlingen kunnen zijn. En 
misschien worden wij daarmee onderdeel van het verhaal, dat met de intocht in Jeruzalem ons 
deze Stille Week zal begeleiden. Of in het beeld van de triptiek: worden wij als de lichte zijpanelen
van het werk gevoed en geïnspireerd door het centrale deel dat in paars en rood de passie van de 
Heer verbeeldt die ons vraagt om elkaar lief te hebben zoals hij ons heeft liefgehad. 

Michel van der Plas dicht:

Zoals u hier hebt liefgehad,
ons als een broeder toevertrouwd,
met hart en ziel, zo wilt u dat
ook ik van al uw mensen houd.
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Zoals u ons hebt opgericht
door al uw aandacht en geduld
en ons weer zette in het licht
voorbij de sleur, voorbij de schuld;

zoals u doven horen deed,
en lammen lopen, blinden zien,
de warme hoop in alle leed,
zo wilt u dat ik mensen dien.

Zoals u was in alles goed
en mild, altijd en overal,
en schaamteloos vol goede moed,
zo wilt u dat ik worden zal.

Zoals u hier bent rondgegaan,
en heel de wereld weet nog hoe,
en elke mens hebt welgedaan,
zo wilt u, meester, dat ik doe.

Zo blijft u leven na uw dood,
als licht in angst, als troost in pijn.
Zo blijft u onze lotgenoot.
En zo zal God verheerlijkt zijn.
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Gebeden
Wij danken u
o God,
voor uw vreemde
binnenkomst in ons leven,
niet een die ons
overstemt
maar een 
die uitnodigt
tot een liefde
die gaat tot het uiterste
wij bidden dat die liefde
zich in ons zal nestelen
en zal uitzuiveren
wat er in ons zit
aan verbittering
boosheid
weerzin

Wij bidden dat wij
in deze grote lijdensweek
gaan zien
wat er om ons heen gebeurt
aan verdrietige
verwerpelijke
en boosaardige dingen. 
Dat wij omkeren
waar dat geboden is
dat wij andere wegen
bewandelen
en elkaar tot steun zijn
waar dat gevraagd wordt

Wij bidden voor wie
gelukkig zijn
dat de glans van hun geluk
ook anderen zal verlichten

én voor wie het leven
geleidelijk of plotsklaps
is veranderd ten kwade
voor wie daar
moeite mee hebben 
omdat het nooit meer wordt
zoals het was
alle onschuld voorbij

Voor wie ziek zijn
dat hun hoop niet dooft
en zij omringd worden
door aandachtige zorg
en uw nabijheid
in hun verlatenheid
wij noemen de namen van...
en voegen in stilte...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan de preken en gebeden die klinken in de Kloosterkerk, stellen
wij u voor om een gift over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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