
OLV Hemelvaart 
Goede Vrijdag 2021


2 April 2021 

In het kruis van Christus komt heel de goedheid en menslievendheid van Jezus tot uitdrukking. Hij 
neemt het lijden op zich, Hij lijdt zelf met ons mee. Wij kennen Christus als de Gekruisigde. Er is 
geen andere.


Alles overziend kan Jezus nu zeggen: alles is volbracht en Hij boog het hoofd en gaf de geest, 
actief, in vol bewustzijn. Wat er toen gebeurde, was dus geen capitulatie of aftocht; maar een 
actief overgeven, een schenking, een overdracht.


Eerder zei Jezus: 'Ik zeg jullie de waarheid: het is goed voor jullie dat ik heenga; want als ik 
heenga, zal ik de Helper tot jullie zenden' (16,7). Het heengaan van Jezus opent de mogelijkheid 
voor het geven van zijn nalatenschap: de Heilige Geest. Zij die in Hem geloven, ontvangen die 
Geest (7,39) en ze zijn in staat om Jezus’ vreugden en lijden te dragen. Mogen wij die mensen 
zijn.


In zijn gevangeniscel te Scheveningen, enkele maanden voor hij stierf in het concentratiekamp te 
Dachau, schreef de zalige Titus Brandsma vóór een Christusbeeld een zeer eenvoudig gedichtje 
die toont waar het geheim van zijn leven en van ons leven schuilt.

 


O, Jezus, als ik U aanschouw, 
dan lee4 weer dat ik van U hou 
en dat ook Uw hart mij bemint, 

nog wel als Uw bijzondren vrind’. 

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, 
Och, alle lijden is mij goed, 
Omdat ik daardoor U gelijk 

En dit de weg is naar uw Rijk. 

Ik ben gelukkig in mijn leed, 
Omdat ik het geen leed meer weet, 

Maar ’t alleruitverkorenst lot, 
Dat mij vereent met U, o God. 

O, laat mij hier maar sEl alleen,  
Het kil en koud zijn om mij heen, 
En laat geen mensen bij mij toe; 

’t alleen zijn word ik hier niet moe. 

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 
Ik was u nimmer zo nabij, 

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

 

Wij aanbidden U Christus en loven U 
omdat Gij door Uw kruisdood de wereld hebt verlost.


