Schriftlezing: Mark. 15:21-41 Tekst: Mark. 15:34
Thema: ‘Waarom?’ Dé vraag van het leven op
Jezus’ stervende lippen. Zingen: Ps. 130:1 en 3/ Ps.
116:2/ Ps. 22:1 en 12/ Ps. 42:4 en 5/ Ps. 56:5

Jezus put uit de schrift. In de diepste diepten van het
lijden kunnen eigen woorden ontbreken. Maar het
woord van God nooit. ‘Ik hoop in al mijn klachten op
Zijn onfeilbaar woord.’

Hoofdpunten van de preek
Markus vertelt het lijdensevangelie op zón manier,
dat Jezus sterft met deze vraag op Zijn lippen.

Vraag vol ellende
Markus probeert iets van de diepte van Jezus’
ellende te verwoorden Wat is die ellende? Meer dan
alleen laten in de hand van Zijn vijanden (het
verband van Psalm 22).

Vraag zonder antwoord
Jezus stelt deze vraag en brengt Zijn lijden in
verband met God. Zo opent Hij de weg ook voor
onze ‘waarom’ vragen om die bij God te brengen.
God staat niet buiten het lijden!
Jezus vraagt wel, maar krijgt nu geen antwoord. Zó
sterft Hij. Hij én wij krijgen niet op elke vraag
antwoord. Vragen blijven er voorlopig. Daarbij zijn
onze verklaringen snel uit den boze.
Vraag in geloof
Jezus ‘waarom’ vraag begint met een dubbele
belijdenis: ‘Mijn God (2x).’
Terwijl Jezus de volle toorn van God draagt, de
felste aanvallen van Satan en zijn legioenen moet
verduren en lijdt onder spot en verwerping van
mensen blijft Hij geloven. Tot op het laatst.
Wij kunnen afhaken. Niet opgewassen tegen de
ellende van het leven, de diepte van de
aanvechting… Maar Jezus heeft het geloof niet
verloren; daarom en daardoor volharden wij tot het
einde.

Mini_Mk_15_34 29-3-2013 HG Sommelsdijk

De ellende hier is dat de Vader Zich van Zijn Zoon
heeft afgekeerd en niets meer met Hem te maken wil
hebben. Geen liefde, maar haat voor de Zoon als
ware Hij de zondaar. Dat is de hel.
Dus toch een antwoord op Jezus’ vraag. Een
antwoord voor ons. . niet voor niets roept de
Heiland met luide stem. Laat iedereen rond het kruis
het horen!
Zijn ellende is onze schuld. Wat we horen en zien op
Golgotha confronteert ons met onze zonde. Veel van
onze ‘waaroms’ krijgen een antwoord in het ‘daarom’
van onze zonde.
Zalig wie zich laat beschuldigen en zijn vragen met
zijn zonde bij de Gekruisigde brengt en laat. Dan
gaat de hemel open, verstillen alle vragen en breekt
de Paasmorgen eens aan.

