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THEMA

Op-offeren

(bij Hebreeën 9, 15 – 28 en Lucas 20, 9-19
Nadat Jezus hogepriester is genoemd, beschrijft de schrijver van
de Hebreeënbrief in de tekst van vandaag wat een offer, en in
het bijzonder het offer van Jezus’ leven betekent. Dat kan tot
vrome en theologische bespiegelingen leiden, maar ik wil het
vandaag toch ook wat concreet maken en kijken wat offeren
voor ons mensen betekent.
Je kent het wel: er is iets voorgevallen tussen jou en een ander, je vrouw bijvoorbeeld en je wilt het
weer goed maken. Dan neem je iets mee, bosje bloemen of zo. Zo hoop je de ander te tonen dat je
spijt hebt, dat je de relatie wilt herstellen. Of je bent dankbaar dat iemand iets voor je heeft gedaan.
Je portemonnee teruggebracht bv, dan geef je de ander een doos chocolaatjes of sigaren oid. Als
teken van je dankbaarheid. Ook in zakenrelaties is het gebruikelijk om relatiegeschenken te geven
om zo de ander gunstig te stemmen in de hoop dat er een gunstige uitkomst zal zijn van
besprekingen of een zakendeal.
In veel religies willen mensen ook God iets schenken om dezelfde soort redenen:
- Spijt, herstel van relatie
- Dankbaarheid
- Proberen iets gedaan te krijgen van de ander
- Lofprijzing, vereren van God, aangeven dat je God accepteert als belangrijk in je leven.
Daar waren in de tempel allerlei verschillende offers voor:
- Reuk-offer (zie psalm 141, ‘Laat mijn woorden opstijgen als wierook, als de geur van een
offer in de avond’.
- Brandoffer, een dier dat in plaats van de offeraar wordt aangeboden aan God
- Graanoffer, dankbaarheid voor voedsel en voorspoed
- Reinigingsoffer, hersteloffer, voor onopzettelijke zonden, herstellen van de relatie
- Vredeoffer, gebed om vrede of dank voor vrede en voorspoed
- Wijdingsoffer, inwijding van bv een nieuwe priester
- Wijnoffer, alle levensonderhoud komt van God.
Een keer per jaar, op grote Verzoendag komt de hogepriester drie keer in het allerheiligste van de
tempel om voor het hele volk verzoening te bewerken. Hij brengt dan een reinigingsoffer voor het
hele volk. Door een verzoeningsoffer krijgt het dier de straf die een persoon of hier het hele volk,
verdiende. De hogepriester offert eerst een stier om zichzelf en zijn familie te reinigen, zodat hij in
het allerheiligste mag komen, Daarna brengt hij een reukoffer, waarbij de rook hem het zicht
ontneemt op het allerheiligste. Tenslotte kiest het volk twee bokken, een voor God en een voor
Azazel, waarschijnlijk een demon of de duivel. Een bok wordt aan God geofferd, het bloed wordt
gesprenkeld op het altaar en over de ark, de andere bok wordt de handen opgelegd en met een
bezweringsspreuk krijgt die bok alle zonden van het volk op zich, hij neemt dus de schuld op zich.
Daarna wordt die bok, de ‘zondebok, de woestijn ingestuurd, naar ‘Azazel’ naar de ratsmodee, naar
de Filistijnen.

De schrijven van de Hebreeënbrief heeft Jezus als hogepriester benoemd. Zo probeert hij zijn Joodse
lezers er van te overtuigen dat het (nieuwe) geloof in Jezus geen afgodendienst is, maar staat in de
goede oude Joodse traditie van de Tora. De hogepriester brengt op Grote Verzoendag dus een offer
om de relatie met God te herstellen die verstoord is door de fouten die mensen maken.
Belangrijk is dat nu niet een dier wordt geofferd, maar de hogepriester, Jezus, zichzelf offert. Hij
werd, hoewel hij onschuldig was, gekruisigd, gestraft als een zondebok, een lam. Dat is een nog veel
belangrijker offer dan dat van een dier.
Willem Zijlstra, een collega van mij op de school waar ik werk, hij is hier ook wel eens voorgegaan,
heeft daar een soort kunstwerk van gemaakt. Hij heeft een pasgeboren lammetje gekocht, dat op
laten groeien en na een jaar naar de slager gebracht. Het vlees heet hij ingeblikt om te bewaren en
de rest van het dier heeft hij op laten zetten. Het kunstwerk is nu dat opgezette lam, dat ligt op een
stapel kranten waarin alle ellende van de wereld staat beschreven. Heel symbolisch dus: een lam van
God, dat niets heeft gedaan, maar de schuld kreeg en daarom werd geslacht, als een soort
combinatie van de twee bokken op Grote Verzoendag. Dat kunstwerk noemde hij ‘Lam van God’,
Agnus Dei.
Daarmee zegt hij: Nu geldt een nieuwe afspraak tussen God en mensen. Daarvoor moest bloed
vloeien, De nieuwe afspraak gold pas echt als er bloed werd gedruppeld op de heilige voorwerpen.
Dan is de relatie met God weer hersteld, zijn we schoon en rein, als het ware gedoucht, in onze
zondagse kleren, schoon en wel om opnieuw met God verder te gaan. Vandaar de uitdrukking
‘gereinigd door het bloed’.
En omdat dit offer van Jezus die zichzelf heeft gegeven, zo groot en belangrijk is, hoeven er nooit
meer offers gebracht te worden. De relatie met God is nu voor altijd geregeld, daar hoeft niets meer
voor of aan gedaan te worden, het is klaar.
Toch offeren mensen nog wel eens, soms ook in de zin van op-offeren. Mensen geven iets aan God,
of offeren iets op voor God of anderen. Sinds Maarten Luther weten we heel helder dat we daarmee
niet onze plek in de hemel verdienen, dat is eenmaal en voorgoed geregeld door het offer van Jezus,
dus dat is niet meer nodig.
Zijn we dan dus klaar, mijn relatie, contact met God is voor altijd geregeld en ik hoef alleen maar
dankbaar te zijn en offers van dankbaarheid te brengen?
Nee, die offers van dankbaarheid staan zelfs in de weg als we echt de wil van God willen doen. De
profeet Amos zegt zelfs: ‘De Heer walgt van jullie brand- en reukoffers die alleen maar opstijgen om
hem te eren. Maar de ware eredienst, het echte offer dat je moet brengen, is de zorg voor arme, de
weduwe, de wees.
En dat is meteen het verschil met mensen die zichzelf opofferen door zichzelf op te blazen als
terrorist. Dat is geen opoffering, maar een walgelijke manier om er zelf beter van te worden, een
poging zelf beloond te worden in het paradijs met vele zegeningen. Het is maar de vraag of die
beloning ooit is bedoeld in de heilige geschriften. Maar ook het aardse doel klopt niet met
opoffering: het gaat daarbij niet om mensen te redden, maar juist om anderen te doden, levens te
vernietigen zonder genade, gericht op haat en uit elkaar drijven van mensen. Maar ook in het
christelijke westen laten we vaak het ik, het eigenbelang voorop staan onder het mom van
liberalisme: als ieder de ander maar vrij laat en voor zichzelf opkomt, dan is de wereld beter af.
In de hele Joodse en Christelijke Bijbel gaat het er altijd om hoe we met de ander (of de Ander)
omgaan. Die is niet een sta-in-de-weg voor het koninkrijk van God, de wereld zoals die bedoeld is,
maar is absoluut nodig. Uit hoe ik met de arme, de weduwe, de wees en de vluchteling omgaat, blijkt
of ik me iets aantrek van het unieke offer dat is gegeven door de Zoon.
De afgelopen vrijdag heb ik, samen met 32 leerlingen 24 uur lang gevast, dus niets gegeten en alleen
water gedronken. Dat doen we al zo’n 15 jaar en de actie heet ‘Zip Your Lip’. Je eet 24 uur niets en
laat je dan sponsoren om geld in te zamelen voor, dit jaar, de bestrijding van de honger voor
kinderen, jongeren en moeders in Zimbabwe, Ethiopië en Zuid-Soedan. Met € 45, kun je al het leven
redden van een kind om het voor een paar maanden voedsel te geven. Ze hebben met 33 leerlingen

meer dan € 3.250 opgebracht. Maar dat kost ook wat, voor mij niet alleen 24 uur niet eten, maar ook
een groot deel van de nachtrust opofferen. Maar dat heb je er voor over omdat het iets goeds voor
anderen oplevert.
Het lijkt me dat wij allemaal zulke dingen kunnen bedenken en doen. En dat dat niets te maken heeft
met proberen je eigen zielenheil te redden of je zelf beter willen voelen dan anderen.
Het heeft te maken met bereid zijn iets in te schuiven, je eigen belang en vrede in te leveren om iets
te betekenen voor anderen. Het is de bereidheid een beetje van je eigen comfort en welvaart, en wat
hebben we daar veel van, over te hebben voor andere mensen, die het heel hard nodig hebben.
En natuurlijk kunnen mensen daar wel eens misbruik van maken en worden onze goede bedoelingen
niet altijd gewaardeerd. Maar zo gaat het in het Koninkrijk van God. Daar worden steeds andere
dienaren gestuurd om geld op te halen, maar die worden mishandeld, tot de eigenaar van de
wijngaard zijn zoon stuurt die tenslotte wordt vermoord. Want dan wordt deze vermoorde zoon tot
een hoeksteen, het belangrijkste fundament voor het Rijk dat God voor ogen heeft. Want zo is Jezus,
degene die zich zelf opoffert voor Zijn vrienden. Dat is de grootste vorm van liefde, opoffering van
jezelf voor anderen. En het lijkt wel of God niet in staat is om vanuit zijn almacht die kant van ons aan
te passen. Hij heeft de relatie met ons in orde gemaakt, daar hoeven we ons geen zorgen meer over
te maken, maar nu is het aan ons om de omgang met de ander, de kleine kwetsbare mens, in orde te
maken en daar iets van jezelf aan op te offeren. Zo kunnen wij God aanwezig laten zijn in deze
keiharde en soms kapotte wereld. Want daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. (Ubi caritas
et amor, Deus ibi est).
De schrijver van de Hebreeënbrief neemt dus het jaarlijkse reinigende offer van de hogepriester als
voorbeeld, maar stelt dat doordat Jezus zichzelf als offer gaf voor zijn vrienden, de mensen voor altijd
bevrijd zijn van hun schuld en de relatie met God blijvend is hersteld.
Dat betekent ook dat wij wel degelijk nog kunnen offeren, soms aan God, als teken van dankbaarheid
en om Hem te eren, zo geven we aan dat we ons vertrouwen, de relatie goed willen houden. Maar
vooral door de omgang met de andere mensen, bijvoorbeeld iets op te offeren, over te hebben voor
andere mensen, iets wat je echt wat kost. Daar hoeft geen bloed meer bij te vloeien, maar mag
tegelijk niet een zelfvoldane vanzelfsprekendheid worden.
Wat ben ik, wat ben jij bereid op te offeren? Waaraan kunnen mensen zien of merken dat ons
omgang met God goed is, niet omdat wij goed zijn, maar omdat hij goed is. De 40-dagentijd is
misschien wel een heel mooi moment om daar eens over na te denken. Wat voor soort offer van
dankbaarheid zou ik kunnen brengen, waar mensen aan kunnen merken dat een groot offer ook voor
mij geldt?
Aansteken van de Paaskaars:
Allen: Kaars, jij mag branden in ons midden,
branden bij zingen en bij bidden.
God is hier.
Vg.:
In dat licht van de Vader,
van Jezus en van de Geest komen wij samen.
Dat licht is sterker dan alle duisternis.
Amen.
Bemoediging:
vg.:
Vader, wij komen hier
om uw hulp en uw kracht.
gem.: Wij kunnen het niet alleen.
vg.:

U geeft ons het leven
en U laat ons niet los.
gem.: Wij kunnen het niet alleen.

vg.:
Jezus is gekomen en Hij liet zien:
gem.: U laat ons nooit alleen.
vg.:
Hij ging zijn weg en wij willen hem volgen.
gem.: Wij gaan niet alleen.
vg.
Kom met Uw Geest
gem.: in Jezus’ naam. Amen.
Uitdoven van 5 veertig-dagenkaarsen
vg.:
Vandaag is het de vijfde zondag
op weg naar Pasen
We doven nu vijf kaarsen.
Wij leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen,
en volgen Jezus op zijn weg.
Kyrie
Heer, die onze toevlucht zijt,
omwille van allen die lijden onder onrecht,
onder geweld en verdrukking:
Heer, ontferm U over ons.
Christus die de dood vernietigd hebt,
omwille van alle zieken en stervenden,
van hen die niet meer kunnen of willen leven:
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die in uw goedheid ons de weg wijst,
omwille van allen die onzeker zijn,
die twijfelen of de weg kwijt zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Gebed om de Geest
God wij zijn aangewezen op uw mildheid en goedheid
Alles hebben wij te verwachten alleen van U.
Schenk ons de levenskracht en geestdrift om
- één in U en met elkaar uw woord te horen en te verstaan,
vandaag en alle dagen dat wij leven;
door uw Geest die levend maakt.
Amen
Zegen
Eeuwige, zegen ons
en doe uw aanschijn over ons lichten
Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede.
Amen.

