OVERDENKING
Drie getuigenissen
Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn
vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die Rechtvaardige! Om Hem heb
ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ (Matteüs
27:19)
Er is veel gefantaseerd over de vrouw van Pilatus. In de Bijbel is zij
naamloos, maar de traditie heeft haar een naam gegeven: Prokla of
Claudia Procula. Het is natuurlijk ook een fascinerend gegeven:
uitgerekend op het moment dat het echt spannend wordt, stuurt ze een
boodschap naar haar man: “Laat je niet in met die Rechtvaardige! Om
Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.”
Eindelijk iemand die het voor Jezus opneemt. Een heidense vrouw die zo
betrokken is op Jezus…
Getuigen
Waarom zou Matteüs over haar geschreven hebben? Dit soort
mededelingen zijn geschreven om het beeld van Jezus scherper te
krijgen. Het gaat ook in deze mededeling om Jezus. De hogepriesters en
oudsten zijn druk bezig om Jezus veroordeeld te krijgen, maar telkens
lijkt er iets verrassends tussendoor te komen. Zojuist was er al een
incident. Plotseling stond Judas er weer, de verrader. Dit keer als een
gebroken mens. Vol berouw. Met zijn verradersloon in de hand zei hij:
“Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.” Radeloos
had hij het geld in de tempel gesmeten. Zomaar als vanuit het niets was
er een getuige vóór Jezus. Nu, in de rechtszaal, komt er weer een
getuigenis. Een heidense vrouw laat weten: Jezus is een rechtvaardige.
Twee getuigen voor Jezus. Van joodse en heidense kant. Het is alsof
Matteüs ons betekenisvol aankijkt. Ziet u het? Judas zegt: “Hij is
onschuldig.” En de vrouw van Pilatus laat weten: “Hij is een
rechtvaardige.” En ook Pilatus noemt Hem uiteindelijk rechtvaardig.
Nog meer getuigen
Je vraagt je af of Pilatus en zijn vrouw er nog over gesproken hebben,
toen alles achter de rug was. Het evangelie zwijgt erover. Het doet er
niet toe. Niet haar lijden is belangrijk, maar Jezus’ lijden. In Zijn lijden
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heeft hij al het andere lijden meegenomen en meegedragen. Als de
grote Onschuldige en Rechtvaardige neemt hij al het lijden op zich dat
onrechtvaardig geleden wordt. Want in het leven en in de wereld is er
veel onrecht en moeten mensen veel onrecht lijden. Ook in die pijn en
smart is Jezus gekomen. Maar bovenal gaat Hij deze weg voor schuldige
en onrechtvaardige mensen. Voor mensen die bij anderen en bij God in
het krijt staan. Laten wij eens eerlijk zijn: zijn wij dat niet allemaal? Hij
is de enige Onschuldige en de enige Rechtvaardige. Hij draagt de schuld
in onze plaats. Ten slotte wordt er nog een getuigenis gehoord. Als Jezus
is gestorven, roepen de heidense soldaten in koor: “Hij was werkelijk
Gods Zoon.” Weer kijkt Matteüs ons aan. Alsof hij zeggen wil: “Zie je
het? Hoor je het? Die opklimmende lijn in getuigenissen?” Judas sprak:
“Jezus is onschuldig.” De vrouw van Pilatus berichte: “Jezus is
rechtvaardig.” Deze heidense soldaten belijden: “Jezus is Gods Zoon.” Al
deze dingen zijn opgeschreven opdat wij in vertrouwen ons zouden
overgeven aan Hem. Aan Zijn liefde en Zijn trouw. Wat is onze
getuigenis? Aan het eind van Matteüs 28 en in Handelingen 1:8 geeft
Jezus ons wél een opdracht! Jezus zegt: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn.’
Gezegend Pasen!
Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak.
Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’,
antwoordt mijn aanbidding zacht:
‘Jezus, ook voor mij verwierft
Gij verlossing, toen Gij stierft’.
Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God
(Lied 114 vers 1, 7 en 8 - Evangelische Liedbundel)
Bijbellezing: Matteüs 27 en 28
R.H. Hekman
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