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Op deze 6e zondag van de Veertigdagen zullen we voor de 6e keer uit de Hebreeënbrief lezen. En
merken dat er een groot verschil lijkt te zijn tussen de Christus als de hemelse hogepriester en
Jezus die op wel zeer aardse wijze op een ezel de stad van mensen binnen komt.
We besloten de dienst van vorige week met de woorden van het:
'ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. Dit is uw opgang
naar Jeruzalem, waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
En wie een beetje mensenkennis heeft denk dan: ja zo zijn mensen.
En wie een beetje zelfkennis heeft denk dan: ik had daar bij kunnen staan…
Ja, de confrontatie tussen het hemelse dat Jezus vertegenwoordigt als zoon van God en het
aardse dat mensen vandaag iets roepen dat morgen kan worden ontkent, het kan heel hard zijn.
Woorden en daden van liefde en warmhartigheid, zoals Jezus zo vaak heeft laten zien en horen, ze
worden niet altijd gehoord, verstaan, ze mogen soms niet meer doordringen in het hart van
mensen.
Het hemelse kan zo makkelijk worden verdrukt, weggedrukt, geloochend, verraden, uit de weg
geruimd.
Angst krijgt een kans en kan regeren waar mensen alleen de aardse dingen kennen en geen weet
hebben van een ándere werkelijkheid, een meer hemelse werkelijkheid die hen kan uittillen uit hun
angst, uit hun slavernij, uit hun levensgevoel dat ze er helemaal alleen voor staan.
Dat zag en hoorde ik ook op Cuba vorige maand: waar angst heerst om door het systeem te
worden gezien als kritisch, en dan buitengesloten te worden van het maandelijkse rantsoen, de
distributie van voedsel, of weer langer te moeten wachten op toestemming om je eigen produkten
te mogen verkopen, terwijl je al zo moeilijk kan rondkomen.
-Ik zag bij de baptisten van Matanzas dat ze konden lachen en dansen, midden in die dubbelhartige
cubaanse werkelijkheid waar iedereen niet kan zeggen wat hij of zij dacht, waar de grote leiders
naam niet werd uitgesproken maar werd aangeduid als (met hand over denkbeeldige baard
strijken). We vierden samen het avondmaal, lichaam en bloed, brood en wijn, ze hebben midden in
de onderdrukking en onvrijheid en schaarste weet van de Gracia de Dios , de genade van God.
-En in het geestelijk werk in de bajes hoor ik bijna wekelijks: het is maar goed dat er een God is,
die zal mij ánders oordelen, en niet zoals justitie dat nu doet… 'God is My Judge, dat zeg je pas als
je in de aardse werkelijkheid geen recht vindt, geen mens die je kan begrijpen of weet wat in mij
leeft…
Wanneer gaat een mens, wanneer ga ik op zoek naar die hemelse werkelijkheid, naar een God die
anders als mensen wel trouw is, die garant staat voor jou ook als jij ontrouw en onberekenbaar
bent, omdat Hij anders is, anders rekent, anders naar mensen kijkt dan wij elkaar ooit zullen zien…
heden hosanna, morgen kruisig Hem…
Aan het begin van de stille week kijken we heen naar het lijdensverhaal: een krom strafproces,
over vrienden die elkaar in de steek laten als het er op aankomt, over opportunisme bij geestelijke
en wereldse leiders, van mensen die uit teleurstelling op de tegenpartij gaan stemmen en zich daar
dan weer heel erg naar onder voelen als dat slachtoffers kost.
Een aardse werkelijkheid, die zo tegenover de bijna bovenmenselijke en hemelse opstelling van
Jezus staat. Hoe Hij blijft zwijgen als hij wordt gearresteerd, als hij wordt bespot, als hij wordt
geslagen.

De andere wang, waar hij het over had, wordt toegekeerd naar boze mensen, die liever een andere
leider hadden gehad, gewapend op een paard, en niet weerloos op een ezeltje.
Overigens heb ik ooit van een rabbijn gehoord dat die andere wang helemaal niet betekent dat je je
maar nog extra moet laten slaan, maar dat daarmee bedoeld wordt die andere kant van ons, die
onbeschadigde kant, die blijft hopen, geloven en liefhebben.
Als je die kant kan laten zien aan wie jou haat en weg wil hebben, dan zijn de wonderen de wereld
nog niet uit. Velen hebben die ervaring.
Maar het kan ook verkeerd uitpakken, het kan je ook de kop kosten, zoals de dienaren en de zoon
van de eigenaar van de wijngaard, zoals we vorige week hier die gelijkenis van Jezus lazen.
Waar haalt Jezus die wijsheid, die kracht, dat geloof voor zijn keuzes vandaan?
Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief kende Jezus de oude geloofsliederen van Israel. Niet
alleen als Hij aan het kruis hangt en dan een psalmtekst uitroept: Mijn God, waarom heeft U mij
verlaten. Ook in zijn keus om zichzelf op te offeren voor mensen, heeft Hij weet van de tekst van
psalm 40, die zegt: 7 Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee,
u hebt mijn oren voor u geopend 8 en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol
geschreven.’
Vanuit deze woorden kiest Jezus om zelf het offer te zijn, het is een radicale keus, die niet alleen
geestelijk kan zijn, maar ook lichamelijk veel, ja alles zal gaan kosten.
Soms is het goed om ook andere vertalingen te lezen, met de lectoren deden we dat ook vaak ter
voorbereiding van beter verstaan van de Bijbeltekst.
Zo staat bv in de tekst van psalm 40 in de Statenvertaling het nog veel duidelijker, dat het niet
alleen een kwestie is van horen met je oren, oren die wel of niet open staan voor aanwijzingen
vanuit de hemel. Daar staat: “U hebt Mijn oren doorboord.” En dat komt letterlijk uit het
Hebreeuws: ‘U hebt voor Mij oren uitgegraven.’ ‘Uitgraven’, dat duidt op actie van wie spreekt en
niet alleen van wie luistert: God zelf is blijkbaar aan het werk om zijn dienaren, om Jezus en
misschien dus ook jou en mij bereid te maken om te gehoorzamen.
In de oudste vertaling van de bijbel van het hebreeuws naar het Grieks de Septuaginta staat het
heel duidelijk ‘voor Mij oren uitgegraven’ vertaald met ‘een lichaam toebereid’. Oren als wezenlijk
deel, ja zelfs als het geheel van het lichamelijke bestaan…
Als Jezus kiest om de weg van het offer te gaan, dan is het niet alleen een kwestie van geestelijk
gehoorzaam zijn en goed te luisteren. Dan is God zelf aan het werk geweest om zijn oren, zijn
lichaam voor te bereiden op wat er komen gaat.
Op de weg van gehoorzaamheid sta je dus niet alleen, zo van 'je moet het toch allemaal zelf doen'
en 'als puntje bij paaltje komt, sta je er toch alleen voor' . Dat is een volkswijsheid die niet werkt
voor wie met God gaat, voor wie de wet van God in het hart is geschreven….
Hemel en aarde, geloof en lichaam, ze horen bij Jezus bij elkaar, en ze worden door Hem bij elkaar
gebracht. Dat kan alleen door een totaal-offer van gehoorzaam luisteren, met lichaam en geest,
dus één en al oor te zijn naar wat vanuit de hemel naar mensen toe komt.
Dat was bij de Heer Jezus het geval. Zijn lichaam was een en al bereidwilligheid om daarmee te
doen wat God tot Hem zei. Het open oor is het middel waardoor Hij luisterde naar de wil van Zijn
God en het lichaam is het middel waardoor die wil werd uitgevoerd.
Voor mensen is dat bijna ondoenlijk, wij maken graag dat onderscheid: ja ik wil wel, maar ik kan
het niet, of het nou om roken, of om minder eten of om vaker te bidden en stilstaan gaat.
De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, schrijft Paulus en hij wist er dus ook alles van.
In de week voor Pasen maakt Jezus een keus op grond van psalm 40 om met zijn hele lichaam,
met zijn bloed het offer te worden waar de Hebreeën brief zo vol van is.
Een eenmalig offer dat ons bevrijd van alles wat ons laat twijfelen aan de onvoorwaardelijke liefde
van God.
Op de Exodus Bijbelstudie hebben we vorige week even stilgestaan bij dat woord:
onvoorwaardelijk. En we zeiden tegen elkaar ontdekten dat mensen nooit onvoorwaardelijk
kunnen liefhebben. Er is altijd iets waardoor de liefde kan breken, de relatie kan stoppen, de liefde

kan overgaan. Bij Vader God is dat anders, omdat Hij anders is. Omdat Jezus anders was en is
door trouw te zijn met lichaam en geest, en zich zo te geven als losprijs voor velen.
Jezus kende en hoorde psalm 40 en geloofde dat zijn Vader hem trouw zou blijven.
Wat horen wij van Vader?
Zijn we inmiddels toch door onze cultuurlijke zekerheden zo verdoofd dat we geloof en kerk als
een extraatje zijn gaan beschouwen in plaats van een eerste noodzaak van leven?
Ik heb op Cuba mogen stilstaan bij die vragen, in een maand zonder internet, zonder afleiding van
vargen en drukte van email en whatsapps.
Zijn er ook 'hemelse' geluiden en momenten in ons 'aardse' leven die ons hart raken en die
oproepen om één en al oor te zijn en om God een dankoffer te brengen?
Ik citeer een prachtige zin uit de preek van vorige week van Jaap Boeschoten:
Maar wij kunnen wel degelijk nog offeren, soms aan God, soms aan onze naasten, als teken van
dankbaarheid en om Hem te eren. Zo geven we aan dat we ons vertrouwen in Hem, in de relatie
met Hem 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.
Vanuit een oude kerkelijke traditie komt het gebruik om het palmtakje te bewaren en bv achter een
foto van een geliefde te steken. Want de buxus blijft groen, is symbool van Gods blijvende trouw.
En pas volgend jaar op aswoensdag wordt het takje verbrand, wordt de as in een kruisteken op de
voorhoofden gezet. Net als het Kainsteken, dat God zelf op het voorhoofd van Kain zette met de
woorden: wie jou wil straffen of wreken, zal Ik straffen, je bent mijn kind, ook al heb je je schuldig
gemaakt.
Met dit takje, dit symbool gaan we op weg naar Pasen, door lijden en vallen heen naar opstaan.
Omdat Jezus die weg is gegaan, een en al oor voor God, een eenmalig en afdoend offer, bloed
voor ons vergoten, zodat wij vrij voor Zijn Vader, voor onze Vader kunnen staan.

Het verbond was niet onberispelijk vanwege het feit dat de begunstiger (God) steeds tegen de
ervaring opliep dat de begunstigde partij van dat verbond (het volk Israel) het niet in zijn hart
wist te sluiten. Dáár lag de kern van het probleem.
Ik zal een nieuw verbond sluiten, zegt God door Jeremia. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven,
en zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Ze zullen me allemaal kennen. Dat wil
zeggen: ik zal mij bekennen aan hen, en zij zullen zich bekennen aan mij. De bedoeling van het
oude verbond met Israel was tijdelijk in zijn vorm, maar het had zeker niet de oppervlakkigheid
van een uiterlijk ritueel. ook in dat verbond is de betrekking tussen God en mens een zaak van het
hart. En toch had dat verbond zijn tijd gehad.

Op de eerste plaats vanwege het feit dat het oude verbond was verbonden met één locatie: de
tempel in Jeruzalem. Het aardse heiligdom, waar God zijn volk ontmoette. Aanvankelijk leek dit
ze te blijven. We lezen in Handelingen, dat de gemeente van Jezus ook dagelijks in de tempel
kwam. Toch ging het op een gegeven moment wringen.
Wat Jezus teweeg had gebracht met zijn dood en opstanding was te groot voor die ene locatie.
Het goede nieuws moest overal terecht kunnen komen. In dat opzicht was het oude verbond te
exclusief met het ene volk verbonden.
Maar het werk van Jezus ging ook op een ander punt wringen. En dat laat de gelijkenis van
vanmorgen heel goed zien. Veel mensen, die Jezus volgden, mochten niet in de tempel komen.
Zij voldeden niet aan de wet. Niet alleen tollenaars, maar ook gebrekkige mensen, onreine
mensen, melaatse mensen, prostituees, noem ze allemaal maar op. Zij, die niet konden voldoen,
stonden erbuiten. Ook in dat opzicht was het oude verbond te exclusief.
in het licht van die verwoesting van de tempel, die 70 na Christus heeft plaats gevonden, zijn
deze woorden zeer indrukwekkend.
Wat wél veranderd is, is dat wij in plaats van met offers met lege handen worden verwacht om
het offer dat Hij zelf heeft gebracht te ontvangen. Daar zit de omkering.
Het nieuwe verbond vraagt dat we tot in het diepst van ons hart geraakt zijn door Jezus. Dat is het
enige. Dat is alles.
Maar dat is ook meteen het moeilijkste. Want ons hart is ons diepste wezen. Als dat van Hem is,
dan zijn we van Hem. Dan staat zijn wet in ons hart geschreven. Ja, die woorden gelden niet
alleen voor het volk Israel, in Jezus Christus gelden ze ook voor ons.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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

