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Niet te filmen 
De meningen zijn sterk verdeeld over de nieuwste Jezus-film, zoals het genre heet. Deze 
keer geen film die wil spotten met de berichten van de Bijbel, maar een vertolking die 
recht wil doen aan wat er geschreven staat. De regisseur, Mel Gibson, is zelf een gelovig 
man, rooms-katholiek. Op zeer realistische wijze geeft hij de laatste uren van Christus 
weer. Het gruwelijke van een kruisiging komt helder naar voren. Hij wil laten zien dat 
de Here Jezus dit allemaal heeft ondergaan - voor ons. 
 
Is zo’n film daarvoor een geschikt middel? Kun je via beelden laten zien wat het geheim is 
achter deze gebeurtenissen? Of leidt het gruwelijke van de vertoning af van de zaak waarom 
het gaat? De evangelist Billy Graham is diep onder de indruk; landgenoten van hem wijzen 
alleen al om redenen van goede smaak deze film af. 
Het brengt ons wel bij de vraag: hoe was dat indertijd? Ook toen had je het menselijke vlak 
waarop zich alles afspeelde, en de goddelijke regie. Dat is de invalshoek van deze artikelen 
over het lijden van Christus. 
 
… zij weten niet wat zij doen … 
Als Christus eenmaal gekruisigd is, zegt Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen’ (Luc. 23:34a). Hoezo, niet weten wat zij doen? Zat er van de kant van de mensen 
geen opgezet plan achter? De evangelisten vertellen hoe de Joden plannen beraamd hebben 
om deze lastpost uit Galilea uit de weg te ruimen. Zijn boodschap strookte niet met hun 
politieke bedoelingen. Daarvoor hadden ze de medewerking nodig van de Romeinse 
bezetters. Via de omweg van Herodes hebben ze die gekregen. Met behoorlijke tegenzin, dat 
wel, geeft Pilatus die medewerking. En zo ondergaat Jezus van Nazaret, die zegt dat Hij de 
koning der Joden is, wat voor de Romeinse slaaf de doodstraf is: de kruisdood. Terwijl Hij 
uitdrukkelijk onschuldig verklaard is. 
Wisten die soldaten dan niet wat ze deden? Natuurlijk wel. Ze hadden dat misschien wel 
vaker gedaan. Willens en wetens dreven ze de spijkers door de handen van de ter dood 
veroordeelde. Tevoren hadden ze hun spel met Hem gespeeld: veroordeeld vanwege zijn 
koningschap? Dan maken we toch een koning van Hem? Een kroon is zo gemaakt - van 
dorens. Er is ook nog wel een oude rode jas, die vanuit de verte wat heeft van het koninklijke 
purper. Als Hij eenmaal aan het kruis hangt, worden zijn kleren verdeeld en verdobbeld. Een 
routineklus voor deze mensen. Hun beroep was geweld. De Romeinse vrede was een mooi 
woord voor schrikbewind. 
 
Wat de regisseur Mel Gibson ongetwijfeld moest doen, was een draaiboek maken van de 
laatste uren van Christus, aan de hand van de evangeliën, van de vier berichten die ons 
overgeleverd zijn in de Bijbel. Dat is een heel karwei. De evangelisten volgen elk hun eigen 
verhaallijn en leggen hun eigen accenten. Er zijn bijvoorbeeld zeven kruiswoorden, maar bij 
geen van de vier vind je ze allemaal. In welke volgorde zijn ze gesproken? Tegenstanders van 
het Evangelie gaan met deze spanning op de loop en zien die als tegenstrijdigheid. In dit 
artikel gaan we daar niet verder op in; we zijn ervan overtuigd dat God Zichzelf niet 
tegenspreekt in zijn eigen Woord. Voor wie hier meer van wil weten, zie J. van Bruggen, 
Christus op aarde (Kampen 1987). 
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Zoon van Jozef of Zoon van God 
Op het vlak van de menselijke geschiedenis wist iedereen dus wel wat hij deed. Sommigen 
van hen dachten er God een dienst mee te bewijzen. Anderen deden gewoon hun werk, 
waarvoor ze zich overigens in onze tijd voor een internationaal forum zouden moeten 
verantwoorden. Er is kennelijk meer aan de hand. Het geheim van Christus’ leven speelt een 
rol. Dat vind je overal in het Evangelie. Wie is Hij nu eigenlijk: zoon van Jozef en Maria, of 
Zoon van God? 
 
Heel duidelijk komt dat naar voren in de synagoge van Nazaret, de stad waar zijn ouders zijn 
gaan wonen, na de terugkeer uit Egypte. De Heiland heeft al een poosje gewerkt. Overal waar 
Hij kwam, werd Gods blijde boodschap zichtbaar. Hij preekte over Gods komende koninkrijk 
en liet de tekenen ervan zien: zieken werden genezen, zelfs doden staan op. Maar in Nazaret 
zien ze alleen de jongen die ze hebben zien opgroeien en die zijn vader hielp. Misschien had 
Hij bij hen thuis wel geklust. Wonderen willen ze zien en daarmee gaan ze voorbij aan het 
grootste wonder, dat in zijn prediking het koninkrijk van God opengaat. Als Lucas dit 
beschrijft (Luc. 4:16-30), laat hij zien hoe ze zo hun eigen oordeel over zich heen halen: het 
vleesgeworden Evangelie vertrekt. Wie in de Zoon des mensen niet ook de Zoon van God 
ziet, heeft zichzelf veroordeeld. 
 
Hemel en aarde 
Dat is de spanning die het kruiswoord van Christus, ‘vergeef het hun…’, duidelijk maakt. Ze 
weten niet wat ze doen, al gaan ze volgens weloverwogen plan te werk en staan de leiders van 
het volk in hun handen te wrijven. Ze zijn bezig Gods eigen Zoon aan het kruis te hangen en 
trekken daarmee het oordeel naar zich toe. Wat gaat er gebeuren? Waar blijven de donder en 
de bliksem? (zie J.S. Bach, in de Mattheüspassion, al bij de gevangenname van Christus). Kan 
de Vader dit onrecht verdragen? Grijpt Hij niet in met zijn hemelse legermachten, die klaar 
staan? Hij die geen zonde gekend heeft, wordt als een vervloekte opgehangen. Het grootste 
onrecht ooit. Alle reden om in te grijpen. 
Maar dat moet niet. Het laatste kruiswoord heeft nog niet geklonken: het is volbracht. Zover 
moet het komen. De beker moet tot de bodem leeggedronken worden. Vandaar de dringende 
vraag: ‘Vader, vergeef het. Stel uw toorn uit. Want deze mensen kijken niet verder dan ze op 
het menselijke vlak kunnen kijken. Maar er is meer aan de hand. Er is ook een goddelijk plan, 
een raadsbesluit dat uitgevoerd moet worden. Blijf daarbij.’ 
 
Later, in het boek Handelingen, keert dit thema terug. Onder andere in de toespraak van 
Petrus. ‘Ik weet dat gij uit onkunde gehandeld hebt, evenals uw oversten’ (Hand. 3:17). En hij 
roept ze op om tot berouw en inkeer te komen, net als op de dag van de uitstorting van de 
Heilige Geest. Juist deze oproep van Petrus later is de bedoeling van Christus’ dringende 
vraag nu. Hemel en aarde houden hun adem in. Wat gaat er gebeuren? De Vader van de 
Mensenzoon luistert. Ook bij ons komt die oproep: bekeer je. Neem het lijden van Christus ter 
harte. 
 
In dit onderdeel legden we de nadruk op het laatste gedeelte van Christus’ vraag. Je kunt ook 
aandacht vragen voor het eerste gedeelte: vergeef het hun. Christus lijkt te vragen om 
vergeving voor mensen die er zelf (nog) niet om vragen. Mensen kunnen zich daardoor soms 
gedwongen voelen om te vergeven wat hun aangedaan is, zonder dat de dader daarom vraagt. 
Misschien vraagt hij er wel nooit om. Dat is een probleem dat een apart artikel waard zou 
zijn. Je gaat echter wel met Christus’ woorden op de loop, als je andere mensen aanzet om op 

WEGWIJS jaargang 58 nr. 4, april 2004 - Thema: Het lijden van Christus 



die manier te vergeven. Christus vraagt om uitstel - om ze nota bene de kans te geven later 
wel om vergeving te vragen. Dat is een heel andere zaak. 
 
Zij en wij 
Er loopt een beschamende lijn door de geschiedenis. De lijn van het antisemitisme, van de 
haat jegens het joodse volk, om wat zij de Christus hebben aangedaan. Hebben ze daar zelf 
ook niet om gevraagd? ‘Zijn bloed kome over ons….’ Alleen: wie zegt dat God de woorden 
van hen overneemt? Er staan wel meer puur menselijke woorden in de Bijbel. Bovendien: 
zelfs al zou die uitspraak van de volksmenigte van toen tegelijk een profetie zijn, in 
onwetendheid gesproken, wie maakt mensen dan tot vrijwillige uitvoerders van Gods 
oordeel? Laat de bijl zich niet beroemen tegenover wie ermee hakt. Toch is er die lijn 
geweest, die in de twintigste eeuw tot een explosie kwam in Hitlers holocaust. We spreken 
met afschuw van zijn streven en tegelijk met schaamte over het misbruik van bijbelwoorden 
in heel die geschiedenis. 
 
Tegelijk moeten we meer zeggen. Het gaat niet alleen om ‘zij’ van lang geleden. Het gaat om 
ons. Ja, ik kost Hem die slagen.1 Hadden wij anders gehandeld, als we toen geleefd hadden? 
Dat hangt er maar van af. Nog steeds is immers de vraag: wie is Jezus voor u? Een historisch 
persoon, Jood uit het begin van de jaartelling, of Gods Zoon? Als Hij niet meer voor ons is 
dan het eerste, doe je vandaag hetzelfde als de mensen van toen (Heb. 6:4; vgl. Heb. 10:29). 
En als Hij dan Gods Zoon voor ons is, wil je dan leven van zijn dood? 
 
… niet mijn wil, maar uw wil geschiede 
Regie, dat is nodig als je een film maakt. Wat op het doek spontaan lijkt te gebeuren, is in 
werkelijkheid gepland door de regisseur. Misschien zijn scènes die later gebeuren, eerder 
opgenomen. Een goede regisseur maakt een spannend verhaal van wat hij in zijn hoofd heeft. 
Ook in de geschiedenis van Christus’ lijden gaat het om regie, van Christus zelf en van zijn 
Vader. Dat maakt die geschiedenis tot een heel bijzondere. 
Mensen van toen zagen in zijn kruisiging het failliet van zijn plannen en het succes van de 
hunne. Mensen van nu zien er het jammerlijke einde van een overigens interessante figuur in. 
‘Jammer dat het zo gelopen is.’ Wat ze ontgaat, is Gods regie. 
 
Spanning 
Voor ons is dat heel lastig. Veel mensen denken dat ze marionetten worden, als ze denken aan 
Gods regie. Dan is wat wij doen en wat Hij doet, een kwestie van verdeling. Hoe meer God 
doet, hoe minder wij, en omgekeerd. In deze tijd komt dat weer naar voren door het godsbeeld 
van islamieten, die wel geloven in voorzienigheid, maar daardoor juist minder oog hebben 
voor hun eigen verantwoordelijkheid. Hebben wij net zo’n idee van God? 
 
Het is dus de moeite waard om daarbij stil te staan. Want als je zo de nadruk legt op 
goddelijke regie, wat is dan de bijdrage van Christus zelf erin geweest? Het is Hem 
overkomen. Je denkt er bijna bij: zoals het zoveel mensen overkomt. Bij zo’n benadering past 
een houding van lijdelijkheid. Als dit de wil van God is…, leg je er maar bij neer. 
 
Christus’ emoties 
De Bijbel is sober. Met weinig woorden wordt het grootste drama van de geschiedenis 
neergezet. Daarop valt ook de nadruk. Het is geschiedenis. Tastbare feiten. Maar bij de 

                                                 
1 Gezang 13 uit de bundel van 29 gezangen die we zongen tot de invoering van het Gereformeerd Kerkboek, 
1985. 
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worsteling van Christus in de olijvenhof wordt het gordijn opzij getrokken. We zien Hem in 
zijn angst. Een angst die zo groot is, dat gebeurt wat tot nu toe geen dokter verklaren kon: zijn 
bloed komt als zweetdruppels naar buiten. Hij ziet de weg voor Zich en Hij worstelt ermee. 
Het is geen spel. Wie naar een film gaat met geweldsscènes, bijvoorbeeld over het lijden van 
Christus, ziet een spel. Het bloed is niet echt. Knap in elkaar gezet en gespeeld. Bijvoorbeeld 
om emoties bij ons op te roepen. Wie naar Christus ziet in Getsemane, ziet geen spel. Ook 
niet een soort goddelijk spel ter wille van ons. Dit is echt. 
 
De Zoon van God is echt mens geworden. Altijd al hebben gelovigen het moeilijk gevonden 
hiermee aan het werk te gaan. Echt mens? Toch legt de Here er de nadruk op dat dit echt zo 
is. Hij maakt plezier, huilt bij het graf van vrienden, is soms moe. Er is geen reden om te 
veronderstellen dat Hij het wat wereldvreemde en verheven uiterlijk had, dat we uit 
afbeeldingen zo goed kennen. Hij heeft doorgemaakt wat wij ook doormaken en als Hij dat 
tegen ons zegt, klinkt het opeens niet goedkoop (Heb. 4:14-16). Voor wat gebeurde in de hof, 
geldt: Hij is bang omdat Hij beter weet dan alle mensen, wat Hem te wachten staat. 
 
Als Hij dan ook vraagt: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’, is er een echte 
gebedsworsteling geweest. Hij weet hoe zwaar het zal worden. Kan de beker van Gods toorn 
aan Hem voorbijgaan? Maar Hij wil Gods wil uitvoeren. De wil van zijn Vader. Getsemane is 
geen doorbreking van het verhaal van het lijden, zoals sommige uitleggers beweren, maar we 
zien daar hoe Christus Zich schikt naar de wil van de Vader. Zijn intense angst, waarin al 
onze gevoelens zijn samengevat, hoort bij de weg die Hij moet gaan. Goddelijke 
soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid zijn twee benaderingen van dezelfde zaak, 
bij Christus net zo goed als bij ons. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft 
geleden (Heb. 5:7-10). Zijn gehoorzaamheid is een actieve. Hij schikte Zich niet in het 
onvermijdelijke; Hij koos Gods weg. Het was ook de zijne. 
 
Gods wil 
Zo ga je de lijdensgeschiedenis met andere ogen lezen. Overal zie je de hand van de 
Regisseur. Deze keer is het geen fout in de uitvoering, zoals het in een film zou zijn. Gods 
raamwerk wordt zichtbaar in het kleinmenselijk gedoe. En het vervult ons met diep ontzag. 
God voerde zijn Zoon langs die onmenselijke weg ter wille van onze redding. De evangelisten 
hechten eraan, om te laten zien hoe in het lijden van Christus de Schriften in vervulling 
gegaan zijn. Soms opvallend nauwkeurig, zoals Psalm 22. Ze willen maar één ding duidelijk 
maken: het was voor mij dat Hij dat vreselijke lijden op Zich nam. Het is geen schouwspel 
waaraan de mensheid zich kan vergapen. Evenmin als toen zit Christus te wachten op 
goedkoop medelijden (Luc. 23:28). Maar wel op geloof. 
 
In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw verschenen drie dikke boeken van de 
hand van K. Schilder over het lijden van Christus. Ze zijn nog steeds de moeite waard om 
door te worstelen, ondanks de lange zinnen en soms moeilijke woorden. Bijzonder mooi tekent 
hij de beide lijnen van menselijke planning en goddelijke regie. Aandacht voor Gods 
raadsbesluit betekent beslist niet dat hij geen oog heeft voor de emoties van Jezus van 
Nazaret. Integendeel, ze worden er nog dieper door getekend. Een heilshistorische 
benadering van de Bijbel staat de directe aanspraak niet in de weg, maar maakt die juist 
mogelijk. Zie K. Schilder, Christus in zijn lijden (Kampen 1949, 2e druk). 
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Verwerking 
1. Er is veel muziek gemaakt over het lijden van Christus. Van J.S. Bach tot Adrian Snell. 

Neem er wat van mee naar een verenigingsavond. En bespreek met elkaar wat het verschil 
zou kunnen zijn tussen deze benadering en die in een film. 

2. Wat voor idee hebben we zelf eigenlijk van God? Voelen we ons marionetten? 
Medewerkers? Nog anders? Het is niet de bedoeling hierover te discussiëren wat het juiste 
zou zijn. Het gaat erom dat we ons bewust zijn van de manier waarop we zelf het Evangelie 
van Christus’ lijden benaderen. 

3. Snel glijdt de aandacht van het lijden van Christus naar de opstanding, het feest van de 
overwinning. Als we al een kruis aan de muur hangen, dan een leeg kruis en geen crucifix, 
al zijn er gereformeerden die daar anders over denken. Wat zou daar het motief voor zijn? 
Wat zegt het lijden van Christus over u en mij? 

4. Christus heeft zelf zijn lijden centraal gezet in de instelling van het avondmaal. Hoe kunnen 
we met elkaar ervoor zorgen dan dit geen onnadenkend opgevoerd ritueel wordt, maar een 
echte gedachtenis blijft van zijn lijden? 

5. Christus heeft zijn eigen kruis gedragen. Hij was in zijn gehoorzaamheid actief. Wij dragen 
ook ons eigen kruis, zie het gebed bij de doop. Ga na wat uw eigen kruis zou kunnen zijn 
en probeer in een gesprek juist daarover open te zijn. U loopt de kans gekwetst te worden 
door onbegrip, maar u kunt ook door uw medekruisdragers geholpen worden. 
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