
Mattheüs 17:23b
En zij werden zeer bedroefd.

Dat is de omschrijving van de reactie van de discipelen op de tweede lijdensaankondiging van Jezus. Het Grieks
geeft hier eigenlijk zoveel aan als dat de moed hen in de schoenen zonk ofwel, ze waren volkomen van slag. Of
dat voortkwam uit deze tweede lijdensaankondiging op zich mogen we ons afvragen. Ik denk dat het zaaks is
kennis te nemen van de context als zodanig. Er blijkt namelijk nogal het een en ander te zijn voorgevallen vooraf
aan deze tweede lijdensaankondiging.

Terwijl een paar discipelen een geweldige ervaring met Jezus mochten doormaken die te boek staat als 'de
verheerlijking op de berg' (Matt. 17:1-13), maakte de rest een uiterst pijnlijke confrontatie met de boze mee
(Matt. 17:14-21). En juist dat laatste schijnt op alle discipelen een grote impact te hebben gehad. Ook op hen die
een 'bergtopervaring' van jewelste hadden mogen meemaken en daar ook nog eens niks over mochten vertellen
ter bemoediging, zelfs niet aan de benedenblijvers van de discipelengroep. Vooral de niet mis te verstane reactie
van Jezus aan het adres van alle discipelen en wel in het bijzonder aan hen die geconfronteerd waren met hun
machteloosheid, het niet in staat zijn een door de machten van de duisternis gekwelde mens - een maanzieke
knaap - te kunnen helpen, was aangekomen. Het antwoord van Jezus op hun vraag 'hoe het kwam dat zij niet
hadden kunnen helpen' had op hen allemaal een diepe indruk gemaakt: kleingeloof.

En dan komt na dit pijnlijke voorval, net weer thuisgekomen (vers 22), die tweede lijdensaankondiging. Op weg
naar huis terug is er mogelijk door allen gezwegen, was ieder met zijn eigen gedachten bezig - alles evaluerend.
De bergtop ervaring was mogelijk ineens versomberd. Bovenop al die somberheid dan geconfronteerd worden
met zo'n aankondiging - dat onderstreepte de machteloosheid: [e]n zij werden zeer bedroefd. Hoe moet je waar
nog in geloven! En toch!

En toch wat? Wel, wij die weten hoe het allemaal gegaan is, mogen de achtergrond van heel deze tweede
aankondiging interpreteren: heel Jezus gang door donkerheid en duisternis en uiteindelijk de dood aan het kruis
heeft de overwinning gegeven. De verheerlijking op de berg staat in die zin lijnrecht tegenover de gebeurtenis
aan de voet van de berg - de overwinning met als climax Zijn verheerlijking stond al vast, dat betuigde de
verheerlijking op de berg. Op Golgotha werd de duisternis verslagen, de machten zijn openlijk ten toongesteld en
Jezus heeft over hen gezegevierd. Hij toonde zich door de opstanding de Christus! Hij bewees zo het gelijk van
de belijdenis van Petrus voorafgaand aan de eerste lijdensaankondiging. Kortom, droefheid mag veranderen in
vreugde, overwinningsvreugde! Hoe zit het met mijn geloof als het gaat om de behaalde overwinning op zonde,
duivel en dood op Golgotha en dat in de confrontatie met het toch nog steeds harde leven? Het overdenken
waard!

Gebed
Vader wanneer wij geconfronteerd worden met wat ook en in het bijzonder met het woeden van de boze, dat we
dan voor ogen houden dat Uw Zoon de overwinning heeft behaald. Dat wanneer een bergtop ervaring misschien
gevolgd wordt door een diepe dal ervaring we teruggrijpen op die geweldige uitroep van Uw Zoon: het is
volbracht en we beseffen dat ook in die omstandigheid Hij voorging, overwinnend.  Amen.


