Samen rond het Passiekruis - Bezinning
Het lijden van Christus wordt in de traditie van de
kerk verbeeld in de ‘Kruisweg’: een weg met statiën
of halteplaatsen om stil te staan bij wat Jezus heeft
doorstaan. Een lijdensweg met veertien
halteplaatsen. Veertien keer staat het leven stil,
maar draait de wereld onverbiddelijk door.
Ga je om het lijden heen of trek je er doorheen? Je
hoeft niet bang te zijn, het hoeft niet alleen. Jezus
gaat ons voor en gaat met ons mee. Voor
sommigen is de pijn in deze teksten herkenbaar maar helend. Anderen zal het
sterken voor toekomstig lijden of beproeving
We staan vandaag stil bij Statie 9. Deze statie verbeeldt Jezus die onderweg naar
Golgotha voor een derde maal bezwijkt onder het gewicht van het kruis dat hij zelf
moet dragen. In de Bijbel staat dit niet beschreven, maar wel dat op een gegeven
moment een zekere Simon van Cyrene het kruis overnam. Dus het zou gebeurd
kunnen zijn en we kennen het beeld uit verhalen en films: Jezus, uitgeput van alle
ontberingen, slagen en verwondingen, bezwijkt onder het gewicht van het hout dat
hij zelf moet dragen. Volgens de overlevering zou dat onderweg naar Golgotha
(Calvarie) tot drie maal toe gebeuren.
Jezus viel en stond terug recht en hernam de weg naar de kruisiging, een moeizame
weg. Jezus kreeg hiervoor de kracht, omdat Hij “denkend aan de vreugde die voor
hem in het verschiet lag, zich niet liet afschrikken door de schande van het kruis.”
(Hebreeën 12,2)
Ook in ons leven kunnen we bij momenten struikelen en vallen, bezwijken onder het
gewicht van hetgeen we moeten dragen. Niet dat wij dezelfde last als Jezus dragen,
zeker niet! Jezus heeft voor eens en altijd die zware last gedragen en ons daarvan
bevrijd.
Laten wij standhouden zoals Jezus dat deed, door onze blik te richten op de vreugde
die Pasen zal brengen: met geloof in de opstanding, met geloof in Pasen.
Jullie sloegen mij en ik viel,
maar de HEER heeft geholpen.
De HEER is mijn sterkte, mijn lied,
hij gaf mij de overwinning.
Psalm 118: 13-14
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