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Johannes 19, 16-30
Toen leverde Pilatus Jezus aan hen uit om de kruisdood te ondergaan, en zij
namen Hem over. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de
Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het
kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het
midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen
aanbrengen. Het luidde: “Jezus, de Nazoreeër, de koning van de Joden.” Vele
Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht
bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De
hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: “Ge moest er niet op zetten:
“de koning van de Joden”, maar: “Hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de
Joden.” Pilatus antwoordde: “Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.” Toen
de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in
vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder
naad was, een een stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar:
“Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.” Aldus moest de
Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden
om mijn gewaad. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus’
kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en
Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij
liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij
tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling
haar bij zich in huis. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat
de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb dorst.” Er stond daar een kruik vol zure
wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten
die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is
volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.
Bezinning
Een droeve dag waarop we denken aan de dood van Jezus aan het kruis. Maar
we denken ook aan allen die nu lijden en een kruis te dragen hebben en we
bidden speciaal voor hen.
Jezus heeft het lijden van binnenuit gekend. Hij kan met ons meevoelen en is
ons nabij als we onder de last van lijden gebukt gaan. Als we ons tot Hem met
vertrouwen richten, dan kan Hij ons kracht naar kruis schenken.
Er is ook nog een andere kant aan Jezus’ kruisdood. Jezus heeft op de avond
voor zijn sterven bij het Laatste Avondmaal een betekenis gegeven aan zijn
lijden en dood toen Hij over brood en wijn zei: “Dit is mijn Lichaam, mijn Bloed
tot vergeving van de zonden.” Wij vieren in de eucharistie steeds de

gedachtenis van onze verzoening. Jezus heeft zijn leven gegeven en zijn Bloed
vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar zijn Vader in de hemel geopend
en begaanbaar zij. Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld kan
wegnemen als we in Hem geloven en als Hij de zonden van ons in handen
krijgt.
Vanouds wordt er in de kerk op Goede Vrijdag voor tien intenties gebeden die
nu volgen. Vorig jaar is er een elfde aan toegevoegd in verband met de
coronacrisis.
Gebed
Laten we bidden voor de heilige kerk, voor de paus, voor de gehele
geestelijkheid en alle gelovigen, voor de doopleerlingen, voor de eenheid van
de christenen, voor het Joodse volk, voor allen die niet in Christus geloven,
voor allen die niet in God geloven, voor de regeringsleiders, voor allen die in
nood verkeren.
Speciale intentie ten tijde van de pandemie:
Laten wij bidden voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige
coronapandemie: dat God troost en genezing schenkt aan zieken, hoop aan
hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die zieken bijstaan,
inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken, wijsheid aan hen
die maatregelen treffen voor de maatschappij, en het eeuwig licht aan degenen
die aan het virus bezweken zijn.
Almachtige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het menselijk bestaan,
verlicht de last van de besmettelijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons
geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten en wij
ons toevertrouwen aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen

