1 Petrus 2:21
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft
nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden…
Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen kijken we deze één na laatste lijdensweek naar kruis en opstanding vanuit
een ander perspectief! Het gekozen tekst-woord laat namelijk zien dat het bij Goede Vrijdag en Pasen niet louter
en alleen gaat om onze verlossing en eeuwig leven, maar juist om het Christus leven in de meest praktische zin!
Sterker, verlossing en eeuwig leven zijn onlosmakelijk verbonden met hetgeen Petrus hier zegt. Ze gaan hand in
hand! Hier komen we bij wat Paulus bedoelde in Efeze 4:20 als hij daar schrijft: ‘… gij geheel anders, gij hebt
Christus leren kennen’. Ofwel, wordt de bedoeling van Goede Vrijdag en Pasen reëel zichtbaar in én door ons
leven?
Het eerste wat opvalt in de woorden van Petrus is, dat hij met betrekking hiertoe spreekt over ‘roeping’: ‘Want
hiertoe zijt gij geroepen’. Vervolgens maakt hij het inhoudelijke van die roeping dan uitermate concreet: wij, die
zeggen het eigendom van Jezus Christus te zijn - gekocht en betaald door Zijn vergoten bloed, hebben in de
voetstappen van Hem te treden. Petrus laat in de woorden ‘daar ook Christus voor u geleden heeft’ weten, dat
ons antwoord op het lijden, sterven en opstaan van de Zoon van God ‘het treden in de voet-sporen van Christus’
namelijk tot logisch gevolg zou behoren te hebben! En dat leidt tot de zojuist gestelde, uiterst persoonlijke vraag:
wordt de bedoeling van Goede Vrijdag en Pasen reëel in en door mijn leven zichtbaar?
Wat het praktisch zichtbaar maken van het ‘in zijn voetsporen treden’ inhoudt? Petrus noemt in de verzen
volgend op ons tekstvers een aantal concrete en voor zich sprekende voorbeelden uit het leven van Jezus
(voorbeelden, die in het bijzonder in zijn gang tot aan het kruis zichtbaar werden): het mijden van zonde, een
wars van bedrog zijn, niet terugschelden, bij lijden niet dreigen en de vergelding overlaten aan God… Maar ook
in de tekstverzen voorafgaand aan het gekozen tekstvers van deze week benoemt hij een aantal zaken die
duidelijk passen bij het in de voetstappen van Christus treden. Samenvattend gaat het om het gaan van de weg
van Het Lam, door Gethsemané via Golgotha, sterven met Hem (aan jezelf) om zo aan het opstandingsleven van
Christus de volle ruimte te kunnen geven!
Het zal duidelijk zijn dat de roeping waarover Petrus spreekt, jezelf kost! Ben ik bereid om aan deze roeping
gehoor te geven, het voorbeeld dat Jezus Christus heeft nagelaten van harte te volgen? Is leven voor de
gerechtigheid, mijn doel? Hier zal blijken of ik waarachtig besef heb van wat Goede Vrijdag en Pasen werkelijk
inhouden! Toch goed om bij stil te staan niet waar?
Gebed

Als dit tekstwoord één bede losmaakt Vader, dan is het wel deze: Leer mij beter te beseffen wat Gij leed op
Golgotha. Dat ik zie dat Uw gang Here Jezus een navolgen van mij vraagt. Een sterven aan mezelf, opdat uw
leven door mij heen zichtbaar en merkbaar wordt en ik zo een levend getuige ben van Uw liefde en genade. Geef
mij kracht niet alleen voor woord, maar juist ook voor daad. Amen.

