Goede Vrijdag en de meditaties bij de zeven kruiswoorden

In onze kerk in Arnhem werden op Goede Vrijdag door lector Bas Meisters korte meditaties
uitgesproken bij de zeven Kruiswoorden van onze Heer Jezus Christus. Alwin Meisters had
bij deze kruiswoorden zeven Ikebana schikkingen gemaakt.
Hieronder treft u een foto van elke schikking en de tekst van de zeven meditaties.
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1. ‘Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lc 23:34

Met deze woorden doet Jezus het ondenkbare. Hij bidt voor hen die hem vervolgen. Hij bidt
voor hen die hem nu aan het kruis slaan. En Hij vraagt zijn hemelse Vader voor hen om
vergiffenis. Want zij weten niet wat zij doen…
Jezus bidt om vergeving voor hen die niet weten wat zij doen. Maar is deze onwetendheid
noodzakelijk voor Jezus’ gebed? Had hij ook bij zijn Vader om vergeving gevraagd als ze wèl
wisten wat ze deden? Of is het per definitie onmogelijk voor elke zondaar om alle
consequenties van zijn of haar handelen te overzien?
In de schikking symboliseert de rode cornus het lijden van Christus. De doorntak staat voor
de wonden die Hem worden toegebracht. Dwars door dit lijden heen richt zich een
kwetsbare groene olijftak op, die de vergiffenis aanzegt. En die de cornus en doorntak uit
elkaar drijft.
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2. ‘Nog vandaag zul je met mij in het Paradijs zijn.’ Lc. 23:43

Links en rechts van Jezus worden twee misdadigers gekruisigd. De één beschimpt en bespot
hem, de ander zegt: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Deze
misdadiger heeft als eerste begrepen dat Jezus’ koninkrijk niet van deze wereld is. Met zijn
woorden toont hij berouw. Jezus schenkt hem vergiffenis en doet hem een belofte. ‘Nog
vandaag zul je met mij in het Paradijs zijn.’ Hiermee schetst Jezus zelfs in deze onmogelijke
situatie een hoopvol perspectief voor deze gekruisigde misdadiger. Het hemels licht dat op
aarde voor hem vertroebeld was, zal spoedig over hem schijnen.
Hoe ziet het Paradijs eruit? We kunnen ons er geen beeld van vormen. Dit wordt
gesymboliseerd door het kleurloze en smaakloze water in de verder lege vazen. Het zachte
groene mos staat voor de hoop om eens met Jezus in het Paradijs te zijn. De twee lange,
smalle vazen staan naast mekaar en zijn met hun opening naar de hemel gericht. Begint het
Paradijs met openheid naar elkaar en naar God?
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3. ‘Dat is uw zoon. Dat is je moeder.’ Joh. 19:26-27

Twee van Jezus’ trouwste volgelingen zijn erbij op dit duistere uur. Maria, de moeder van
Jezus en Johannes, de apostel die Jezus liefhad. Jezus geeft zijn moeder uit handen en
vertrouwt haar toe aan zijn geliefde volgeling Johannes. Die gaf direct gehoor aan deze
opdracht. Vanaf toen nam Johannes Maria in huis.
Het beeld doet pijn, emotioneert. Je meest dierbare naaste overlaten aan een ander. ‘Zorg
goed voor haar.’ Dat denk je er onwillekeurig bij. Daarbij hoort ook de zorg voor haar ziel.
Dat zij elkaar tot steun mogen zijn. Ze zijn het nu al.
Twee tulpen in een scheepvormig bakje. Door de context van Jezus’ derde kruiswoord
krijgen deze bloemen ineens een dramatische betekenis. Het scheepje vaart weg, met de
twee tulpen erin. Je ziet ze naar elkaar toe neigen. Onlosmakelijk verbonden vervolgen zij
nu hun levenspad.
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4. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Lc. 15:34

Deze woorden zijn de openingszin van Psalm 22. Het is misschien de meest pijnlijke
uitspraak van Jezus aan het kruis. Hij is niet meer in staat de innige verbondenheid met zijn
Vader te ervaren. Hij verliest zijn allerlaatste houvast. In zijn ziel is heerst alleen nog
duisternis.
Zonder deze diepste geestelijke nood was het lijden van Jezus niet compleet. Nu wordt het
niet alleen voltooid, maar ook ondraaglijk.
Er staat een eenzame tulp tussen twee dorre takken. Symbool van iemand die zijn handen
wanhopig ten hemel heft? Of wenden beide takken zich van de centrale tulp af en laten
hem in de steek? Eenzaamheid is dor en doet verleppen. Verlatenheid Is onvruchtbaar en
schrijnend.
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5. ‘Ik heb dorst.’ Joh. 19:28

Jezus heeft dorst en maakt dit kenbaar aan de omstanders. Ook dit lijden blijft hem niet
bespaard. De soldaten geven hem zure wijn of edict te drinken.
Over welke dorst spreekt Jezus hier?Ging het alleen om fysieke dorst? Of gaf hij uiting aan
zijn geestelijke dorst? Jezus voelde zich van God verlaten. Welke zin had zijn lijden dan nog?
Waarom moest hij dit ondergaan? De antwoorden blijven uit.
Verdorde takken van een klimop die zijn weg naar boven niet meer kon vervolgen. De
takken zijn met geweld van hun wortels afgesneden. De bladeren zijn verdord. De takken
zijn nog in elkaar verstrengeld, maar zonder het levenswater niet in staat de innerlijke
verbinding met elkaar te leggen.
Deze schikking bij kruiswoord 5 is de enige zonder water.
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6. ‘Het is volbracht.’ Joh. 19:30

Jezus heeft met zijn leven en lijden de Schrifturen volbracht. Alles wat over de dienstknecht
des Heren geschreven stond, is met Jezus in vervulling gegaan. Nu met zijn kruisiging ook de
profetieën over de lijdende Messias. Hij zou worden doorboord, edict te drinken krijgen en
bespot worden. Om zijn kleren zou worden gedobbeld. Jezus heeft de gifbeker die niet aan
hem voorbij kon gaan tot de laatste druppel gelenigd. Alles is volbracht.
Het opgerolde prikkeldraad staat voor de vicieuze cirkel van geweld. Jezus heeft met zijn
lichamelijk en geestelijk lijden de macht van het kwaad gebroken. De beide rode takken
staan voor dit tweevoudig lijden. De kleine tulp is niet alleen Jezus. Dat zijn wij allemaal,
wanneer wij met geweld en onrecht worden geconfronteerd. Zijn Woord en voorbeeld zijn
als het stille water in de ronde bak. Voeding voor de tulp. Levend water voor ons allemaal.
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7. ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’ Lc. 23:46

De zeven kruiswoorden beginnen met het woord Vader en eindigen er mee. Jezus’ gevoel
van Godverlatenheid van kruiswoord 4 wordt omlijst met twee gebeden van Jezus tot zijn
Vader. Het eerste om vergeving van zijn vijanden. Het laatste om zijn geest aan Hem over te
geven. Jezus sterft in volledige overgave. De band met zijn Vader is nu hersteld. Alles is
vervuld, er zijn geen vragen meer. Er is alleen nog vertrouwen. Dat is Jezus’ antwoord op
zijn onbeantwoorde vragen. Een herbevestiging van zijn godsvertrouwen en de innige band
met zijn Vader.
De schikking bestaat uit tweemaal vijf sprieten en een flamingobloem in het midden. Wie
goed kijkt, kan hierin twee handen herkennen. De bloem lijkt op een brandende vlam en
staat voor de geest. Waarmee deze laatste schikking al naar Pinksteren verwijst, wanneer
de heilige Geest in de vorm van vurige tongen over Jezus’ leerlingen zal afdalen. Maar zo
ver is het nog niet. Hier zien we hoe Jezus’ geest door liefdevolle handen in het PARADIJS
wordt opgenomen. Jezus keert terug naar zijn Vader.
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