STICHTING RADIOGEMEENTE
PREKENSERIE JAARGANG 56

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 27 : 1 - 11

“JA

MAAR

DOOR

...

NR

8

MAAR JA ”

KLAAS DE BOER

Er wordt in het leven heel veel af "ge-ja-maar-d”. Zo gauw als het je tegenzit, dan hoor je het: “Ik moet
andere wegen. Ja, maar…” Of je wordt ergens van beschuldigd en dan wordt er weer gezegd: “Ja,

maar…” Er wordt in het leven heel veel “ge-ja-maar-d”. Misschien wordt het ook nog wel omgedraaid:

“Maar ja, het loopt zo, het is niet anders. Maar ja, ik moet het accepteren.” En als je dan als thema hebt:
“Maar Jezus…” dan vraag je je af: staat dat nu ook in de Bijbel? Wij hebben dat gelezen. “Maar Jezus gaf

hij over om gekruisigd te worden.” “Maar Jezus...” Je zou ook kunnen zeggen: “Het is maar Jezus.” Maar
ook: “Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden.”

Wij leven weer in de lijdensweken en wij volgen deze weken Jezus op weg naar het kruis, naar Golgotha.

Daarom hebben wij vandaag dat gedeelte gelezen waarin Jezus voor Pilatus staat. Een rechtszitting waar
geen recht gesproken wordt. Een rechtszitting waar geen recht gedaan wordt.

En daar staat Jezus dan... Er is heel wat met Hem afgesjouwd. Hij is van het kastje naar de muur gegaan.
En nu staat hij daar te midden van die joelende, woedende menigte. Alles en iedereen is tegen Hem.
Overgelaten aan de macht van het volk, de macht van de ander.

Ja, dat heb je ook wel eens in je eigen leven. Dan komt alles zo dreigend op je af. Als de ziekte in je

leven komt of de zorgen. Dan zijn het net grommende honden om je heen. Ingesloten… Wat moet ik
doen? Bedreigend.

Maar Jezus? Daar staat Hij… Wat kan Hij nu nog doen? Jezus is een speelbal geworden. Het is maar

Jezus. Ze kunnen alles met Hem. Maar Pilatus merkt dat Jezus anders is. Hij zegt geen woord, want in

zijn hart weet hij: deze Mens heeft niets verkeerds gedaan. Deze Jezus deed niets fout. En wat gebeurt
er dan? Niets fout gedaan en toch niet boos worden op al die beschuldigingen. Jezus laat als het ware

alles over Hem heen komen, want het is maar Jezus. Hij laat zich niet bang maken door dat geschreeuw
van die woedende massa. Nee, Jezus blijft Zichzelf. De rust zelve.

Maar ja, het moet gebeuren. En Pilatus is bang dat er een rel zal uitbreken. Pilatus heeft sympathie voor

Jezus. Ja, maar je vrouw heeft het toch gezegd? Zij is toch in een droom met Hem bezig geweest? Pilatus
verklaart zichzelf onschuldig. Hij wast zijn handen in onschuld. Maar het allerbelangrijkste doet hij niet.
Hij voorkomt niet dat Jezus gekruisigd wordt. Pilatus houdt zijn mond dicht. Dan zou hij toch nog

medeplichtig zijn aan de dood van Jezus. En dat is hij in feite: medeplichtig aan de dat hele gebeuren.

Maar Jezus… Pilatus komt er niet uit. “Wat moet ik nu doen met Jezus?” schreeuwt hij uit. Daar is maar
één antwoord op: zo snel mogelijk van Hem af zien te komen.

Die vraag hoor ik meer. Wat moet ik nu doen met Jezus? Moeilijke vragen. Dan word je met de bood-

schap geconfronteerd. “Wat moet ik nu doen met het geloof?” Soms als iemand sterven gaat: “Wat moet
je doen met je geloof?” Nu, zo snel mogelijk van Jezus af proberen te komen. “Ja, maar….” Dat is voor
later. Dat is voor antieke mensen.

Misschien moet u het vandaag wel heel persoonlijk invullen. Wat moet ik nu doen met Jezus? Ja,
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mannen, jullie zingen zo geweldig, maar nu die persoonlijke vraag: Wat doe je met Jezus? Schuift u Hem
ook door? Lieve mensen hier in de Regenboogkerk, wat doe je nu met Jezus? Doorschuiven? Net zoals

die jongen? “Nou, dat is wat voor later als ik oud ben.” Maar hij werd niet oud. Wat moet ik nu doen met
Jezus? Ja, maar ik vind geloven zo moeilijk. Ja, maar Jezus past ook niet in mijn agenda. Kiezen… Maar
ja… Of: ja, maar…

Nu, Pilatus krijgt een ingeving. Hij denkt: ik ga ze laten kiezen. Dat doen wij ook zo vaak. Dat wist u, hè?
Als je jong bent – ik zie daar jongeren zitten – moet je een schoolkeuze doen en later: je meisje, je
beroep en je vakantie. Och, er is zo veel te kiezen. Genoeg.

Op de tv moet je tegenwoordig ook kiezen. U kent die programma’s vast: The Voice of Holland.

“Stemkastjes gereed en alsjeblieft bellen, hè! Heel belangrijk.” Zoveel mogelijk keuzes, echt . Sterren op

het ijs gisteren. Die Volendamse: “Bellen alsjeblieft, want ik moet van die derde plek af.” Nou, u heeft het
vast gezien. Het is nog mooi ook. X Factor, daar ben ik altijd mee in de war met mijn vrouw. Ik noem het
altijd Max Factor…. Maar in je leven, wat kies je nu? Het is zo belangrijk. Wat doe je nu aan als je de tv
aan zet en je hebt die afstandsbediening? Je internet? Ga je naar de kerk, wel of niet? Is ook zo moeilijk
soms zondagsmorgens. De tv maar aan…Welke weg kies je?
Nu, Pilatus laat het volk kiezen. Voor of tegen Jezus. Aan de ene kant Barabbas. Aan de andere kant
Jezus. Iemand die nooit iets kwaads had gedaan staat tegenover een moordenaar. Ja, Barabbas had

mensen vermoord. Er was oproer geweest en er waren Romeinen gedood. Hij was op heterdaad betrapt.
Pilatus denkt: ze kiezen nooit voor die moordenaar. Ze kiezen vast voor Jezus. Die heeft nog nooit
iemand kwaad gedaan. Laat maar kiezen. Het is echt zo’n politieke keuze. Het is een referendum:
Barabbas – Jezus.

Had die Barabbas nooit gedacht. Gegrepen voor oproer en moord. Hij had gedacht: dit is mijn einde, het

einde van mijn leven. Wie kwam er nu ooit vrij als de Romeinen je te pakken hadden genomen? Niemand
toch? Barabbas, over een paar uur ben je een dode man. Dan hoort hij stappen in de gang, kloppen op
zijn gevangenisdeur. “Barabbas, ben je daar?” Hij hoort de sleutel in het slot. “Ja maar, wat gaat er

gebeuren?” “Kom mee!” “Moet ik naar de geselpaal? Moet ik naar het kruis? Ja, wat ga je met me doen?”
En dan staat hij daar. Barabbas – Jezus.

Dan staat er in de Bijbel: “Nadat ze geroepen hadden Laat Barabbas los! liet hij Barabbas los. Maar Jezus

gaf hij over om gekruisigd te worden.” Barabbas, het teken van een zondaar. En Jezus, die de dood in

gaat vóór ons, gaat ook de dood in dóór ons. Het wordt een teken, waar het koor van zong, het teken
van Jezus, het teken van leven. Want wat gebeurde er? “Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te
worden.”

Dan de vraag, misschien wel heel persoonlijk: wat doet u nu met Jezus, Gods Zoon? Als u nu moest

kiezen: Barabbas of Jezus? Brede of smalle weg. Haat of liefde? Geweld of overgave? Wat kies je dan? Dat
is moeilijk, hè? Wat kies je dan? Je hart is voor Die en je gevoel is voor Die. Maar wat kies je dan?

Ik moet denken aan een dominee die gegrepen werd. Ja, dat was hij niet, hoor. Hij was als jongen de
verkeerde kant uit gegaan en toen werd hij gegrepen en toen moest hij kiezen: of die brede of die

smalle weg. Hij koos voor Jezus. Toen wilde hij dominee worden en dat is hij nog geworden ook. Zijn

intredetekst vergeet ik nooit: “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.” Hij maakte de keus tussen Jezus
en Barabbas en hij koos voor Jezus. Nu de vraag naar u toe. Wat heeft u gekozen?

“Maar Jezus gaf hij over…” Pilatus koos. Barabbas was vrij en Jezus? “Maar Jezus gaf hij over om
gekruisigd te worden.” Wat een woord: “Maar Jezus…” Lijdensweken.

Dat deed de Here Jezus nu voor u en voor mij. Stelt u zich eens voor dat het niet gebeurd was. Dan
waren wij verloren. Dan konden we die Regenboogkerk wel sluiten. Nee, die Pilatus durfde niet te

kiezen. Dat deden anderen voor hem. De schare… En ze riepen: “Kruisigen!” Maar Jezus…

Het is trouwens raar afgelopen met die Pilatus. Hij had geen vertrouwen meer en later werd hij afgezet.

Hij werd een verstotene over de hele wereld en hij vond nergens rust. De ongewijde geschiedenis vertelt
dat hij alles gedaan heeft om aan zijn einde te komen. Hij is de zee in gelopen om zich te verdrinken,

maar de golven wierpen hem op het droge. Bij een vuurspuwende berg wilde hij zich erin laten vallen,
maar de krater spuwde Pilatus met de lava eruit. Eindelijk sprong hij van een berg af en daar vond hij

zijn dood: de Pilatusberg. Zonder Jezus… Dat is jammer. Zonder Jezus! Ja maar, Pilatus, je had naar Hem
toe moeten gaan. Maar Jezus gaf hij over… Had hij maar naar Jezus gekeken, want Barabbas was een
zichtbaar symbool. “Ik ben vrij door Jezus.”

Wat Barabbas ermee gedaan heeft? Dat weet ik niet. De Bijbel zwijgt erover en je leest ook niets meer
over deze Barabbas. Het bleef bij: ja maar… Het had ook anders gekund. Maar ja, door Jezus ben ik
gered. Want hij was en is een getuige.

Daarom, lieve mensen, weet u wat genade is? Dat Jezus zelfs voor vrijspraak zorgt voor een moordenaar.
Een leugenaar. Of iemand die aan de verslaving is. Wat zal Jezus voor u doen? Kent u Jezus? Nu vandaag
eens geen “ja maar”. “Ja, maar ik heb er nog nooit van gehoord.” Dat kunt u niet zeggen, want vandaag

hoort u het en vandaag weet u het. Geen ge-ja-maar. Wat zal Jezus in jouw leven doen? Streep eronder.
Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden. Maar ja… Ook voor mij. Verzoend door Jezus’ bloed.

Geen ge-ja-maar. Je mag voluit ja tegen Jezus zeggen. Toen liet hij Barabbas los, maar Jezus gaf hij over

om gekruisigd te worden. Voor u, voor jou, voor mij. Ja maar…. Door Jezus. Maar ja, ook voor mij! Want
God in de hoge alleen zij de eer. En heb maar dank voor Zijn genade. Zeg tot alsjeblieft niet: Ja maar…
Maar zeg maar: Ja! Dat is genoeg. Dat ene woordje: Ja. Ja zeggen, dat is genoeg. Dan verhoort God je
roepen in de nacht. Waarom? Maar Jezus gaf hij over om gekruisigd te worden... Amen.

