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We leven in angstige tijden. Hoewel het de meesten van ons zoals we hier nu zitten – behoudens onze 

persoonlijk zorgen – behoorlijk goed gaat, pakken de donkere wolken van een gruwelijke en 

explosieve oorlog, klimaatproblemen en de nog steeds  sluimerende dreiging van het coronavirus zich 

boven onze wereld samen.  

Voor dit alles kun je je ogen sluiten. Niets weerhoudt ons om een reisje naar Griekenland te boeken bij 

Sunweb of Corendon en het vliegtuig te pakken om vervolgens met kinderen en kleinkinderen neer te 

strijken in een resort op een zonovergoten Grieks eiland waar het je aan niets ontbreekt. Misschien 

helpt het om te ontspannen, in ieder geval eventjes, een beetje. Misschien helpt het om je een tijdje 

terug te trekken in een paradijs op aarde en je op een terrasje met uitzicht over de azuurblauwe zee in 

slaap te laten wiegen.  

Als je dat doet, bevind je in goed gezelschap. Zo deden die drie discipelen van het Jezus het immers 

ook, toen hij hen in de tuin van Gethsemane vroeg om met hem te waken. Het was hen te zwaar, ze 

vielen van verdriet in slaap, vertelt het evangelie. Zo hoefden ze nergens aan te denken. Zo hoefden ze 

niet te zien wat zich afspeelde op een paar meter bij hen vandaan.  

Vandaag hoorden we iets soortgelijks. Die menigte van discipelen en pelgrims die met jezus naar 

Jeruzalem is getrokken, barst uit in gejubel wanneer Hij op dat ezeltje die betekenisvolle Olijfberg, 

waar de profeet Zacharias over heeft gesproken, bereikt. Hoogstwaarschijnlijk zien ze vooral wat ze 

willen zien. Iemand die voor hen orde op zaken zal stellen. Iemand die wonderen gaat doen. Iemand 

die hen verlost van de Romeinse overheersing. Dat verlangen begrijpen we in deze dagen des te beter.  

Ze zijn toe aan rust. Ook in de tijden van toen, was er alle aanleiding om de moed te laten zakken. Er 

waren gruwelijkheden, er waren martelingen door de bezetter, er waren collaborateurs, er was 

religieuze terreur door de eigen leiders. Dreiging van alle kanten Ze zingen uit volle borst en slaan 

elkaar op de schouders. Dat vers uit psalm 118 is op ieders lippen ‘Gezegend Hij die komt in de naam 

van de Heer’.  En dat is ook goed gezien en het is de waarheid, maar  tegelijk zijn ze niet helemaal in 

de werkelijkheid... en zijn er heel belangrijke signalen ook van Jezus zelf die hen voortdurend ontgaan.  

Jezus spreekt over zijn weg als een kruisweg. Jezus heeft het over lijden en sterven in Jeruzalem. 

Horen ze hem wel? Het is nog maar de vraag of die menigte helemaal wakker is.  

Maar het goede nieuws is dat er altijd mensen zijn die niet wegvluchten naar een ontspanningsoord, 

die niet in slaap vallen, die hun ogen niet sluiten voor de realiteit, maar waakzaam zijn en op hun post 

blijven. Sommigen van hen zijn wereldberoemd, zoals moeder Theresa of Nelson Mandela, sommigen 



van hen halen het journaal. Dat gebeurt vooral wanneer er beeldmateriaal is, zoals van pater Frans van 

der Lugt, die in 2014 omkwam in Syrie. Of van Alexandr Navalny de leider van Russische oppositie 

die in een berucht strafkamp zit opgesloten. Of wanneer een organisatie als Amnesty International hun 

namen publiceert en ervoor zorgt dat ze onder de aandacht blijven. Maar velen blijven in de schaduw. 

Daarmee zijn ze niet minder van betekenis. Het zijn moderne martelaren. Vaak zijn het diepgelovige 

mensen die hun doop waarmaken door te doen wat er op dit moment gedaan moet worden. Ze houden 

het onder geweldsbedreigingen vol. Omdat ze begrijpen dat van jou kan worden gevraagd dat je je 

trouw aan de waarheid betaalt met de prijs van  je leven. Dat het gaan van Gods weg kan betekenen 

dat je je kruis moet dragen. En dat je je vanzelfsprekende comfort moet inleveren. Eén van hen zei ooit 

eens: je kunt mij mijn leven niet afnemen, ik heb het al gegeven – aan Christus. Begrijpt die menigte 

dat? Nee, op dit moment nog niet, maar straks na Pasen wel...  

Ik wil drie moderne martelaren in het bijzonder noemen, eerst iemand die relatief bekend is, ik denk 

aan de priester Jaques Hamel.  

Op 26 juli 2016, in de kerk van Saint-Étienne-de Rouvray wordt priester Jacques Hamel tijdens de 

eucharistie vermoord door een islamist. Hij heeft hem van zich af proberen te schudden, hij schijnt 

zelfs geschreeuwd te hebben: ‘Weg Satan.’ Het heeft niet geholpen. Hij is gestorven. Er is geschokt 

gereageerd, er zijn gedachtenissen geweest. Maar het bijzondere is dat de moord op deze priester geen 

haat heeft opgeroepen en niet heeft geleid tot het stigmatiseren van moslims. Integendeel. Er is een 

beweging van vergeving, van liefde en vrede op gang gekomen. . De aartsbisschop van Rouen waartoe 

deze parochie behoort (Dominique Lebrun) heeft onmiddellijk de toon gezet: ‘De Kerk heeft geen 

andere wapens dan het gebed en de broederschap onder mensen.’ sprak hij.  

In dit kleine Franse stadje groeide saamhorigheid tussen de parochianen en de plaatselijke 

moslimgemeenschap. De moslimgemeenschap van het kleine stadje deelde in de rouw en was 

aanwezig bij de uitvaart van deze geliefde priester. Kerk en Moskee zetten ze zich in voor vreedzaam 

samenleven in de volksbuurten. ( Er is kameraadschap gegroeid tussen de zus van Jacques Hamel en 

een moslim moeder waarvan de politie-zoon is vermoord bij een aanslag.) Zo komt het zaad van deze 

martelaar tot bloei en begint het vrucht te dragen. Vruchten van vriendschap en weldadig samenleven. 

Het is een oud gegeven in de christelijke traditie.  

Ik noem iemand die vrijwel niemand kent. De 21 jarige William Quijano uit Mexico. Hij runde een 

school voor vrede die was opgericht met om jongeren uit de greep te bevrijden van de uiterst 

gewelddadige drugsbendes. Door ze een opleiding te geven, mogelijkheden om eerlijk je brood te 



verdienen. Toen hij na een lange dag naar huis reed werd hij doodgeschoten door onbekenden. De 

moord is nooit opgelost.  

Ik noem de Oekrainse president Zelenski, die in zijn hoofdstad blijft en de velen in Oekraine die ook 

bereid zijn om hun leven in de waagschaal te stellen.  

Een rechtvaardige in onze wereld krijgt te lijden, omdat hij ziet wat er scheef is.  

De rechtvaardige lijdt aan de ongerechtigheid, aan de zinloosheid en aan het kwaad van de 

wereldgeschiedenis. Hij lijdt daar niet alleen aan omdat het lastig is en ongemak betekent, ach nu 

hebben we weer een vluchtelingenstroom, maar hij of zij lijdt daaraan omdat er iets anti-goddelijks in 

schuilt. De onrechtvaardige zegt, het kost ons toch wel veel geld om Russische schepen uit onze 

havens te weren. Laten we daar niet aan beginnen, anders moeten we teveel inleveren. De 

rechtvaardige zegt: zo mogen wij ons leven niet opbouwen, het is tegen God. Onze welvaart  gaat over 

de rug van anderen. Hij staat op, om het goede te doen. Als een kleine David, neemt hij het op tegen 

de reus Goliath. En dat loopt niet altijd goed af.   

Er zijn vele martelaren, die een prijs betalen voor de gerechtigheid. Vaak zijn hun namen en 

heldenmoed alleen in de kleine kring van familie en goede vrienden bekend. Soms kent niemand hun 

naam, wil niemand hen meer kennen, zoals het Jezus verging toen hij voor Pilatus stond. Maar hij 

vertrouwde zich toe aan zijn Vader. Want hij wist dat God hem kent, hij wist dat wanneer niemand 

hem meer zou willen kennen, dat zijn naam in het boek van de Allerhoogste was bewaard. ...De psalm 

118 die zongen aan het begin van deze dienst, stond in zijn hart geschreven. 

Ik werd benauwd van alle zijden 

En riep de Heer ootmoedig aan 

De Heer verhoorde en bevrijdde 

Hij deed mij in de ruimte staan 

Jezus stond in de ruimte van Gods liefde. Daar was hij vol van. En er was niets wat hem daarvan kon 

scheiden.   

Ik wil eindigen met een citaat van de Duitse verzetspredikant Dietrich Bonhoeffer (n.a.v. psalm 34) 

Hij schrijft in zijn meditatie.  

Het antwoord van de rechtvaardige op het lijden dat hij heeft te ondergaan in de wereld is: zegenen. 

Dat was het antwoord van God aan de wereld die Christus kruisigde: zegen. Jezus in wie wij God 

herkennen, vergeldt geen kwaad met kwaad en de rechtvaardige moet dat ook niet doen. Niet 

veroordelen, niet vervloeken, maar zegenen. Van de zegen van God en van het offer van de 

rechtvaardige leeft de wereld en heeft ze toekomst. Zegenen betekent de hand op iemand leggen en 

zeggen: jij behoort ondanks alles tot God. Jij bent ertoe bestemd dat zijn licht in jou zal stralen. Want 

de Heer heeft jou nodig.  Juich uit volle borst, zwaai met de takken, maar wees ook bereid om je kruis 

te dragen. Wees niet bang, want Ik ga met je mee,    



Zo droeg Jezus zijn leerlingen en maakte hen tot nieuwe, vrije, moedige mensen. Zo draagt Jezus ook 

ons met zijn vertrouwen en met zijn Aanwezigheid in de nacht... laten wij bidden dat wij wanneer dat 

van ons wordt gevraagd, zullen doen wat gedaan moet worden. Amen  

 


