1 Corinthiërs 1:18
Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods.
Hoe scherp komt hier het contrast tussen de gelovige en de wereld naar voren! Het is, zoals een bekend lied zegt:
‘Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha’. Dan mag je onder de noemer Passion in een of andere
stad in ons land, seculiere populaire liederen zingend, gebroederlijk achter een verlicht kruis aanlopen, maar dat
op zich doet je allerminst deel hebben aan de inhoud van Goede Vrijdag en Pasen! Het komt toch heus aan op
een welbe-wuste onherroepelijk keuze, na door Gods Geest overtuigd te zijn geworden van zonde, gerechtigheid
en oordeel. Zonder te oordelen, moet dan worden aangenomen dat als het daarop aankomt, het gros van de
Passiongangers - en dat geldt zeker voor de meesten van de bekende deelnemende Nederlanders - het kruis een
volstrekte dwaasheid is! Is zo’n manifestatie dan niet een enorme loze farce? Sterker, een vet onderstrepen van
het gekozen tekstvers op niet minder dan blasfemische wijze?
Hard? Voor wie het tweede deel van het vers als ervaring onbekend is zeker! Bovendien getuigt een en ander
allerminst van een werkelijk op waarde schatten van de heiligheid van én Goede Vrijdag én Pasen en dat, terwijl
het juist het gevaar van een veloren gaan verkondigt! Toont een dergelijke manifestatie - een gratis uitdelen van
het Nieuwe Testament ten spijt - in feite niet uiterst pijnlijk hoe de christenheid de essentie van het evangelie uit
het oog aan het verliezen is, dan wel al uit het oog verloren heeft? Hoe goed is het daarom om in deze laatste
lijdensweek persoonlijk eens stil te worden en je voor Gods aangezicht af te vragen wat Goede Vrijdag en Pasen
voor jou persoonlijk betekent en dat in het volle besef van wat het God heeft gekost!
Een dergelijke reflectie zal het zwart witte van het gekozen tekstvers bevestigen. Of Goede Vrijdag en Pasen het kruis - is een dwaasheid voor mij, of ik ken het als een kracht van God! In geval van het eerste betekent het
onherroepelijk een op weg zijn verloren te gaan! Het gaat hier om, wat Paulus noemt, de Goddelijke wijsheid
tegenover de wijsheid van de wereld: Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet
gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven (vers 21). Ken
ik de kracht Gods, Jezus Christus? Deze is in optima forma kenbaar gemaakt op Goede Vrijdag en Pasen: Alzo
lief had God de wereld…
Dat de bedenkers en volgers van Passion die liefde mogen kennen, dan wel mogen vinden! Want het dwaze van
God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
Gebed

Mag de waarheid van Goede Vrijdag en Pasen weer manifest worden onder ons. Dat de betekenis van het kruis
weer diep beseft mag worden. Het doordringt dat het kruis van Golgotha staat tussen mij en deze wereld. Dat het
hart geraakt wordt door Uw woord ‘Het is volbracht’ en het zich onvoorwaardelijk aan U geeft in het volle besef
dat het gaat om behoud of verloren gaan. Vul Vader met Uw kracht het aan U overgeven leven om Jezus wil,
amen.

