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“Ik ken de plannen die Ik met u heb, ze hebben uw heil op het oog, niet uw 
onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst”

St. Gregorius de Grote zei dat de Schrift “groeit met zijn lezers", cum 
legentibus crescit. [1]. Terwijl de mensen het lezen onthult de Schrift altijd 
weer nieuwe betekenissen bij vragen die ons na aan het hart liggen. En dit jaar
lezen we het  lijdensverhaal met een vraag – eerder nog met een kreet - in 
onze harten die over de hele wereld gaat. We moeten op zoek naar het 
antwoord dat het woord van God hierop geeft.

De evangelielezing waarnaar we zojuist hebben geluisterd, is het verslag van 
het objectief grootste kwaad dat op aarde is begaan. We kunnen het vanuit 
twee verschillende gezichtspunten bekijken: vanuit de gebeurtenissen ervóór 
of erná, dat wil zeggen: vanuit de oorzaken of vanuit de gevolgen ervan. Als 
we stoppen bij de historische oorzaken van Christus' dood, raken we in de war 
en zal iedereen in de verleiding komen te zeggen, zoals Pilatus deed: "Ik ben 
onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man" (Mt 27:24). Het kruis 
wordt beter begrepen door zijn effecten dan door zijn oorzaken. En wat waren 
de gevolgen van de dood van Christus? Gerechtvaardigd worden door het 
geloof in Hem, verzoend zijn en vrede hebben met God, en vervuld zijn met de
hoop op eeuwig leven! (zie Rom 5: 1-5).

Maar er is één effect waarbij de huidige situatie ons in het bijzonder kan 
helpen om te begrijpen. Het kruis van Christus heeft de betekenis van pijn en 
menselijk lijden veranderd - van elk soort lijden, fysiek en moreel. Het is niet 
langer een straf, een vloek. Het  lijden werd tot in de wortel verlost toen de 
Zoon van God het op zich nam. Wat is het zekerste bewijs dat de drank die 
iemand je aanbiedt niet vergiftigd is? Als die persoon drinkt uit dezelfde beker 
voordat jij dat doet. Dit is wat God heeft gedaan: aan het kruis dronk Hij, ten 
overstaan van de hele wereld, de beker gevuld met pijn leeg tot op de bodem. 
Zo toonde Hij ons dat het lijden niet vergiftigd is, maar dat er op de bodem 
een parel is.

En niet alleen de pijn van degenen die geloof hebben, maar elke menselijke 
pijn. Hij stierf voor alle mensen: “en wanneer Ik van de aarde zal zijn 
omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken” (Joh 12,32). Iedereen, niet alleen
maar enkelen! Na de moordaanslag op zijn leven schreef St. Johannes Paulus 
II vanaf zijn ziekbed: "Lijden betekent bijzonder ontvankelijk worden, 
bijzonder openstaan voor de werking van de heilskrachten van God, 
aangeboden voor de mensheid in Christus." [2]. Dankzij het kruis van Christus 
is het lijden op haar eigen wijze voor de mensheid ook een soort 'universeel 
heilssacrament' geworden.

* * * 



Welk licht werpt dit alles op de dramatische situatie die de mensheid nu 
doormaakt? Ook hier moeten we eerder kijken naar de effecten dan naar de 
oorzaken - niet alleen de negatieve waar we elke dag over horen in 
hartverscheurende berichten, maar ook de positieve waarvan alleen een meer 
zorgvuldige observatie ons kan helpen om ze te begrijpen.

De pandemie van het Coronavirus heeft ons abrupt wakker geschud uit het 
grootste gevaar waar individuen en de mensheid altijd vatbaar voor zijn 
geweest: de illusie van eigenmachtigheid. Een joodse rabbijn heeft geschreven
dat we de gelegenheid hebben om dit jaar een heel speciale paasuittocht te 
vieren, namelijk 'de uittocht uit de ballingschap van het bewustzijn' [3]. Er was
slechts het kleinste en meest vormloze element van de natuur, een virus, voor 
nodig om ons eraan te herinneren dat we sterfelijk zijn, dat militaire macht en 
technologie niet voldoende zijn om ons te redden. Zoals een psalm in de Bijbel 
zegt: “Een mens in hoge staat zonder inzicht / komt als een stom beest aan 
zijn eind” (Ps 49:21). Hoe waar is dat!

Terwijl hij fresco's schilderde in de St.Paul's Cathedral in Londen, raakte de 
kunstenaar James Thornhill op een gegeven moment zo opgewonden over zijn 
fresco dat hij een stap achteruit deed om het beter te zien en zag niet dat hij 
op het punt stond over de rand van de steiger te vallen. Een verschrikte 
assistent begreep dat roepen naar hem de ramp alleen maar zou hebben 
bespoedigd. Zonder erbij na te denken, doopte hij een penseel in verf en 
smeet het midden op het fresco. De meester sprong geschokt naar voren. Zijn 
werk was beschadigd, maar hij was gered.

God doet dit soms met ons: hij verstoort onze projecten en onze rust om ons 
te redden van de afgrond die we niet zien. Maar we moeten oppassen dat we 
niet worden misleid. God is niet degene die het penseel heeft geworpen naar 
het sprankelende fresco van onze technologische samenleving.  God is onze 
bondgenoot, niet de bondgenoot van het virus! Zelf zegt Hij in de Bijbel: '“Ik 
ken de plannen die Ik met u heb, ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil,
en bereiden u een hoopvolle toekomst” (Jer 29:11). Als deze plagen een straf 
van God waren, zou je niet kunnen uitleggen waarom ze zowel de goeden als 
de kwaden treffen en waarom de armen er meestal de ergste gevolgen van 
dragen. Zijn zij soms meer zondaars dan anderen?

Degene die eens huilde om de dood van Lazarus huilt vandaag om de plaag die
de mensheid treft. Ja, God “lijdt", zoals elke vader en elke moeder. Als we dit 
op een dag ontdekken, zullen we ons schamen voor alle beschuldigingen die 
we in het leven tegen Hem hebben geuit. God deelt onze pijn om die te 
overwinnen. "Omdat Hij buitengewoon goed is - schreef St. Augustinus - zou 
God in Zijn werken geen enkel kwaad toestaan, tenzij Hij in Zijn almacht en 
goedheid in staat is om uit kwaad goed voort te brengen." [4]

Verlangde God de Vader misschien naar de dood van Zijn Zoon om er het 
goede uit te halen? Nee, Hij stond gewoon toe dat de menselijke vrijheid zijn 
vrije loop had, maar zorgde er wel voor dat het Zijn eigen doeleinden diende 



en niet die van de mensen. Dit geldt ook voor natuurrampen zoals 
aardbevingen en plagen. Hij brengt ze niet tot stand. Hij heeft de natuur ook 
een soort vrijheid gegeven, natuurlijk kwalitatief anders dan die van mensen, 
maar nog steeds een vorm van vrijheid - vrijheid om te evolueren volgens haar
eigen natuurwetten. Hij creëerde geen wereld als een geprogrammeerde klok 
waarvan de minste beweging zou kunnen worden voorzien. Het is wat 
sommigen "toeval" noemen, maar de Bijbel noemt het in plaats daarvan "de 
wijsheid van God".

* * * 

De andere positieve vrucht van de huidige gezondheidscrisis is het voelen van 
solidariteit. Wanneer, in de herinnering aan de mensheid, hebben de mensen 
van alle naties zich ooit zo verenigd, zo gelijk, zo weinig in conflict gevoeld dan
op dit moment van pijn? Nog nooit zozeer als nu hebben we de waarheid 
ervaren van de woorden van een van onze grote dichters: 'Vrede, mensen! Te 
diep is het mysterie van de gebroken aarde.' [5] We hebben het niet meer over
muren bouwen. Het virus kent geen grenzen. In een oogwenk heeft het alle 
barrières en verschillen tussen ras, natie, religie, rijkdom en macht 
doorbroken. We moeten niet terugkeren naar die eerdere tijd wanneer dit 
moment is verstreken. Zoals de Heilige Vader ons heeft aangemaand, mogen 
we deze kans niet voorbij laten gaan. Laten we niet toestaan dat zoveel pijn, 
zovele doden, en zoveel heroïsche betrokkenheid van gezondheidswerkers 
tevergeefs zijn geweest. Terugkeren naar hoe het was is de 'recessie' waar we 
het meest voor moeten vrezen.

Dan smeden ze hun zwaarden 
om tot ploegscharen
en hun speerpunten om tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer
tegen een ander 
en de oorlog leren zij niet meer.  (Is 2:4)

Dit is het moment om iets van de profetie van Jesaja in praktijk te brengen, op
wiens vervulling de mensheid al zo lang heeft gewacht. Laten we zeggen 
"Genoeg!" tegen de tragische wapenwedloop. Jongeren,  zeg het met al jullie 
kracht, want het gaat op de eerste plaatst om jullie toekomst die op het spel 
staat. Laten we de onbeperkte middelen voor wapens inzetten voor de doelen 
waarvan we ons nu realiseren dat ze het meest noodzakelijk en urgent zijn: 
gezondheid, hygiëne, voeding, armoedebestrijding, zorg voor de schepping. 
Laten we aan de volgende generatie een wereld na die desnoods armer is aan 
goederen en geld, maar rijker aan menselijkheid.

* * * 



Het woord van God vertelt ons dat het eerste wat we moeten doen in tijden 
zoals nu is onze smeekbede tot God richten. Hijzelf is Degene die de woorden 
om tot Hem te roepen in de mond van de mensen heeft gelegd; soms harde 
woorden van beklag en bijna beschuldigingen: “O, ontwaak! waarom sluimert 
Gij, Heer? Ontwaak – verwerp ons niet voor immer,…,Verrijs! Komt Gij ons te 
hulp: verlos ons in Uw ontferming!” (Ps 44, 24, 27). “Meester, raakt het U niet 
dat wij vergaan?” (Mk 4:38).

Houdt God er misschien van om een petitie te ontvangen zodat Hij ons Zijn 
weldaden kan verlenen? Kan ons gebed God er misschien toe bewegen Zijn 
plannen te veranderen?  Nee, maar er zijn dingen die God heeft besloten ons 
als de vrucht van zowel Zijn genade als van ons gebed te schenken, bijna alsof
Hij met zijn schepselen deelt in de vreugde van de ontvangen weldaden. [6]
God is degene die ons aanspoort om het te doen: “Zoekt en ge zult vinden”, zei
Jezus; “Klopt en er zal voor worden opengedaan” (Mt 7: 7).

Toen de Israëlieten in de woestijn door giftige slangen werden gebeten, beval 
God Mozes een bronzen slang om een paal omhoog te wikkelen, en eenieder 
die er naar keek, zou niet sterven. Jezus paste dit symbool toe op zichzelf toen
Hij tegen Nicodemus zei: "En deze Mensenzoon moet omhoog worden 
geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat 
eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben" (Joh. 3:14) -15). Ook wij
zijn op dit moment gebeten door een onzichtbare, giftige 'slang'. Laten we 
kijken naar Degene Die voor ons aan het kruis omhoog werd geheven. Laten 
we Hem aanbidden namens onszelf en de hele mensheid. Degene die met 
geloof naar Hem kijkt sterft niet. En als die persoon sterft, zal dat zijn om het 
eeuwige leven binnen te gaan.

"Na drie dagen zal Ik verrijzen", had Jezus voorspeld (vgl. Mt 27:63). Ook wij 
zullen na deze dagen,  waarvan we hopen dat ze snel voorbij zullen zijn,  
opstaan en uit de graven van onze huizen komen. Niet om terug te keren naar 
het vorige leven zoals Lazarus, maar naar een nieuw leven, zoals Jezus. Een 
broederlijker, humaner, christelijker leven!
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