
Gemeente van Christus, 

 

Dat vind ik zelf een van de meest verrassende dingen uit de lezing van zo juist, 

over Jezus in de hof van Gethsemané: hoe dat verhaal begint en hoe het eindigt. Wat een 

contrast tussen dat eerste en dat laatste. Het begin: Jezus die ten dode toe bedroefd is, 

aangevochten tot en met. Een angstig mens die terugdeinst voor wat zich 

onontkoombaar lijkt af te tekenen, om het vuur dat hem na aan de schenen wordt 

gelegd. Machtige mensen die tegen hem samenspannen, maar het gevaar komt niet 

alleen van buiten. Het komt ook van binnenuit, vanuit de intieme kring van de eigen 

discipelen. Een zal hem verraden. Een duister raadsel, maar zo zal het gaan. Ten dode 

toe bedroefd.  

En dan vervolgens dat slot van het verhaal, van dat gebeuren, daar in de hof van 

Gethsemané, in het nachtelijk duister. Als Jezus zijn leerlingen slapend aantreft, terwijl 

hij zo gehoopt en gevraagd had dat ze zouden waken, zouden bidden, voor Hem, zo in 

angst en nood gevangen. Wat Jezus dan zegt. Het is een geheel andere Jezus. Hij neemt 

het initiatief en zegt tegen hen: “Sta op! Het moment is daar dat de Zoon des mensen 

overgeleverd zal worden in de handen van zondaars. Zie, die mij zal uitleveren is nabij.”  

Wat een verschil, wat een tegenstelling, als van donker en licht. Wat zit 

daartussen, tussen dat begin, zo aangevochten en dit einde, zo zelfbewust? Dat is het 

geheim van wat hier wordt verteld. Daartussen in ligt het geheim van het gebed van 

Jezus. Van die intieme ontmoeting met de Eeuwige, die Jezus hier “Mijn vader” noemt. 

Ondanks alles. Het gebed waarin ondanks alle duister het positieve blijft overheersen: 

“Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” We horen niets over een antwoord van God En 

toch is het dit gebed van Jezus dat de overgang vormt, de kloof overbrugt tussen dat 

begin en dat eind.  

 

De discipelen, in het bijzonder dat drietal dat met Jezus na achterlating van de 

anderen, verder de hof in trekt, zij weten niet van bidden. Zij slapen. Petrus, Jakobus en 

Johannes zijn het ook die met Jezus de berg van de verheerlijking zijn opgegaan. Zij zijn 

als enigen de getuigen van wat Jezus daar halverwege de weg naar Jeruzalem ten deel 

viel. Dat zijn gezicht ging glanzen, lichtgevend. Zijn kleren wit als licht... Onmiddellijk 

actie, Petrus die voorstelt drie tenten op te richten, voor Jezus en ook voor Mozes en Elia 

die daar op die berg verschijnen. Maar nu... En je zou toch anders hebben verwacht. 

Petrus, die nog maar net geleden hoog van de toren blies toen Jezus erover sprak dat zij 

allen aanstoot aan hem zouden nemen... Al zou ik met u moeten sterven, zei Petrus en de 

anderen vielen hem bij. En kijk nu eens. Dacht Petrus er soms aan dat hij de held zou 

mogen uithangen? Maar heldendom is ver te zoeken als je ogen zwaar worden. Daar is 

meestal geen vechten tegen. Blijft hier en waak met mij, zo heeft Jezus hen gevraagd. 

Geen heldhaftig gedrag, maar een heel bescheiden daad van solidariteit, van 

betrokkenheid. Maar dat kleine is al teveel gevraagd. Slapen... terwijl Jezus in doodstrijd 

verkeert. Zo kan dat gaan met gelovige mensen, slapen terwijl het vijf voor 12 is. Een 

kerk die wegdut, een oogje dicht doet, terwijl er mensen zijn die er onderdoor gaan. 

Zoals de profeet Jona in het schip lag te slapen terwijl er schipbreuk dreigde... Wat een 



kritische blik op gelovige mensen die het op het moment suprème kunnen laten afweten. 

We zijn gewaarschuwd... 

 

Jezus is alleen, in volstrekte eenzaamheid. Alleen? Nee, dat niet. Hij zoekt contact 

met zijn Vader, de Eeuwige. Legt hem voor, wat hem hoog zit: als het kan, laat deze 

beker aan mij voorbijgaan. We krijgen hier helemaal niet het beeld van Jezus als een 

supergelovig mens die overtuigd van God zijn weg gaat. Nee, kwetsbaar is hij, 

doodsbang.  Maar wat hij doet, dat richt hem blijkbaar weer overeind. Hij zoekt het 

Aangezicht van God in die donkere diepte van zijn leven, bij dat duister dreigen van wat 

hem wacht. Bidden wil hier zeggen: jezelf weer hervinden, jezelf bijeenrapen, bij de 

angst die je kan verlammen, bij de vermoeidheid die je helemaal kan slopen. Hij hervindt 

zichzelf als kind van God, put kracht uit de gemeenschap die in de ontmoeting van het 

gebed wordt ervaren, wordt ondervonden. Je bent iemand, je staat niet alleen. Je zult je 

niet klein laten krijgen want God draagt je. De Eeuwige wiens naam luidt: Ik ben er voor 

jou, door alles heen. 

 

Er wordt geen concreet antwoord hoorbaar in die nacht in de hof van Getsemané. 

Wat we wel horen is wat Jezus bidt. Uiteindelijk zijn dat de woorden: Laat het gebeuren 

zoals u het wilt? Is dat een bede om berusting? Alsof achter alles wat er gebeurt de hand 

van God schuil zou gaan. Nee, dat niet. Dat mag veel actiever worden verstaan. In het 

Engels luidt de vertaling van die bede. “Thy will be done”. Laat uw wil worden gedaan, 

en dan zijn we zelf in het geding in een wereld waar de wil van God al te vaak niet 

geschiedt. Er gebeurt heel veel, op de vierkante meters van ons eigen leven en in de 

grote verhoudingen van de samenleving, wat in aperte tegenspraak is met God met 

mensen voorheeft, zoals we Hem juist leren kennen als we Jezus in de ogen zien. 

Sprekend zijn Vader!  

Maar God heeft een bedoeling met Jezus. Dat hij niet bezwijken zal voor de 

verzoeking om de gemakkelijke weg te gaan. De weg waarbij de verleiding groot is die te 

kiezen. Het is Jezus die zijn discipelen daarvoor waarschuwt. Die weg die ons getekend 

wordt in de woorden van de verzoeker in de woestijn. De gemakkelijkste weg, niet 

onderlangs, maar bovenlangs. Waar stenen broden zouden kunnen worden. Waar je het 

met het kwaad op een akkoordje gooit, wat water in de wijn, wat kun je anders...? Nee 

het is de weg door de diepte die spoort met de wil van de Eeuwige, de weg van het kruis, 

zo zal het moeten gaan. Waarom?  

Lange tijd is onze kerk gezegd dat dat moest omdat Jezus de toorn van God zou 

moeten dragen, de toorn over onze zonden. Dat wij zondaren dankzij het offer van het 

kruis vrijuit zouden gaan. Dat was niet uit de lucht gegrepen. Het past wel bij dit 

bijzondere moment in deze nacht. Jezus komt met zijn discipelen net van de viering van 

het Pesach vandaan, het gedenken van die nacht in Egypte waarin de beslissende slag 

geslagen zal worden. Een nacht van waken, van klaar staan. De doodsengel die rondgaat 

in Egypte, die de eerstgeborenen slaat. Maar de huizen van de Israëlieten zal hij 

voorbijgaan, de deurposten van hun huizen hebben ze ter bescherming bestreken met 

het bloed van een geitenbokje.  



Met dat beeld van God hebben we het gaandeweg moeilijk gekregen. Ik heb het 

daar ook moeilijk mee. Toorn van God die moet worden gestild? Ik word meer geraakt 

door het beeld van een God voor wie in zijn liefde in Jezus geen diepte te diep is. Die in 

die ene mens die diepte opzoekt om te redden en thuis te brengen wie anders verloren 

zouden zijn. Maar er wordt ons daarbij wel een beeld geschetst van wie wij mensen zijn. 

Niet alleen in diegenen die geworteld in de gevestigde godsdienst Jezus naar het leven 

staan. Niet alleen in diegenen die hun handen in onschuld wassen  -we zien Pilatus zijn 

gang gaan, hem treft geen schuld, hij houdt zich aan de regels... Niet alleen in Judas, die 

ene uit de kring van de discipelen, die zo ver bij Jezus vandaan raakt.... Nee, niemand 

blijft buiten schot. De discipelen zelf, hun ogen worden zwaar, ze laten het afweten, en 

straks vluchten ze weg. En Petrus, die rotsman... een grote mond, maar een heel klein 

hartje.  

Jezus, in eenzaamheid gaat hij zijn weg. Hij zal de beker van zijn kruisweg tot de 

laatste druppel leeg moeten drinken. Wij horen het verhaal. Laten die beker hier 

rondgaan, want uit het geschenk van zijn leven leven wij. God die ons liefheeft tot in alle 

diepte toe. Zoals het brood gebroken wordt, als heenwijzing naar hem, die zegt dat het 

zijn spijze is de wil te doen van God die hem gezonden heeft. Die wil is voor ons de weg 

ten leven. Amen. 
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