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MATTHEUS	  26:	  36	  –	  46	  -‐	  GETSEMANÉ	  
	  
Het	  moet	  een	  indrukwekkende	  avond	  geweest	  zijn:	  
die	  speciale	  Pesach-‐maaltijd,	  met	  de	  traditioneel	  gedekte	  tafel.	  
En	  als	  vanouds	  daarop	  de	  matzes,	  de	  ongedesemde	  broden	  
-‐	  snel	  klaar,	  makkelijk	  mee	  te	  nemen	  en	  goed	  te	  bewaren,	  
want	  haastig	  immers	  moesten	  ze	  ooit	  Egypte	  verlaten,	  	  
het	  niemandsland	  van	  de	  woestijn	  in	  –,	  
en	  de	  bittere	  kruiden,	  oftewel	  de	  smaak	  van	  Egypte,	  
de	  bitterheid	  van	  onderdrukking	  en	  tirannie.	  
Ook	  die	  grote	  schaal,	  met	  dat	  rode	  mengsel	  	  
van	  geraspte	  appel,	  wijn,	  rozijnen,	  	  
-‐	  met	  de	  kleur	  van	  de	  bodem	  van	  Egypte,	  
waarvan	  ze	  onder	  dwang	  de	  stenen	  moesten	  bakken	  
voor	  de	  forten	  van	  de	  almachtige	  Farao	  -‐.	  
Allemaal	  doopten	  ze	  daarin	  hun	  stuk	  brood,	  
en	  het	  smaakte	  toch	  ook	  zoet:	  de	  belofte	  van	  het	  Veelbelovende	  Land	  
midden	  in	  dat	  harde	  leven.	  
“Wie	  zijn	  hand	  met	  mij	  in	  de	  schotel	  	  doopt,	  die	  zal	  mij	  verraden”,	  had	  Jezus	  gezegd.	  
En	  groot	  was	  de	  verwarring	  geweest:	  dat	  hadden	  ze	  toch	  allemaal	  gedaan?	  
Zij	  allemaal	  verraders?	  	  
En	  ook	  midden	  op	  de	  tafel	  vier	  bekers	  wijn,	  allemaal	  geheel	  volgens	  voorschrift.	  
Zoals	  het	  nog	  steeds	  gaat	  op	  de	  Seideravond	  in	  een	  joods	  huis.	  
Bij	  de	  derde	  beker	  hoort	  de	  dankzegging	  uitgesproken	  te	  worden:	  
Baruch	  atta,	  Adonai	  elohenu….	  
Gezegend	  Gij,	  Heer	  onze	  God,	  die	  ons	  de	  vrucht	  van	  de	  wijnstok	  hebt	  gegeven.	  
En	  dan	  wordt	  er	  weer	  gezongen,	  ook	  weer	  ‘volgens	  het	  boekje’,	  
de	  psalmen	  116,	  117	  en	  118,	  het	  Hallel,	  ‘de’	  Lofzang.	  
En	  dan	  moet,	  tot	  slot	  de	  vierde	  beker	  worden	  geheven.	  
Maar	  daarover	  zwijgt	  het	  verhaal.	  
Is	  –	  zo	  lijkt	  de	  suggestie	  –	  die	  drinkbeker	  in	  het	  diepst	  van	  de	  nacht,	  
waarvan	  Jezus	  wenst	  die	  die	  aan	  hem	  voorbij	  zal	  gaan	  –	  
is	  die	  misschien	  de	  vierde	  beker?	  
Want	  dit	  is	  geen	  vrijblijvend	  vieren	  meer,	  geen	  ‘gezellig	  bevrijdinkje	  spelen’,	  
gewen	  goedkoop	  gedenken,	  geen	  leuke,	  aantrekkelijke	  of	  stichtelijke	  kerkdienst.	  
Nee,	  dit	  is	  pas	  echt	  ware	  liturgie:	  
deelnemen	  aan	  het	  uittochtverhaal	  met	  huid	  en	  haar,	  met	  je	  eigen	  vlees	  en	  bloed.	  
Jezus	  viert	  het	  ‘over	  zichzelf	  heen’.	  
Hij	  gaat	  erop	  in,	  herbeleeft	  het,	  vereenzelvigt	  zich	  ermee.	  
	  
‘Een	  nacht	  van	  waken	  zal	  dit	  voor	  u	  zijn.’	  
Exodus	  12,	  ze	  hebben	  het	  daarnet,	  aan	  tafel	  gezeten,	  nog	  gelezen.	  
Ze	  kennen	  het	  na	  al	  die	  jaren	  uit	  hun	  hoofd.	  
Het	  dringende	  verzoek	  van	  Jezus	  aan	  zijn	  metgezellen	  
om	  met	  hem	  wakker	  te	  blijven,	  te	  waken,	  is	  de	  echo	  van	  dat	  gelezene.	  
Kunnen	  we	  ook	  doen,	  wat	  we	  lazen?	  
Kunnen	  jullie	  met	  mij	  wakker,	  waakzaam	  blijven?	  
Want	  de	  weg	  naar	  de	  vrijheid	  begint	  ook	  weer	  in	  deze	  nacht.	  
	  
Ze	  gaan	  ze	  de	  Olijfberg	  op.	  Die	  hoort	  nog	  bij	  het	  grondgebied	  van	  Jeruzalem.	  
Daar,	  onder	  de	  bomen,	  is	  ook	  de	  kampeerplaats	  
van	  de	  Galileeërs	  die	  voor	  het	  feest	  naar	  Jeruzalem	  pelgrimeren.	  
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Maar	  het	  is	  ook	  –	  zo	  is	  een	  oude	  droom	  –	  de	  landingsplek	  
waar	  een	  nieuwe	  David,	  een	  nieuwe	  Gezalfde,	  het	  toneel	  zal	  betreden.	  
Vanaf	  die	  plek	  gaat	  de	  wereld	  gericht	  worden:	  opgericht,	  berecht	  en	  terecht	  gebracht.	  
	   Uw	  Koning	  komt	  binnen,/	  het	  Rijk	  gaat	  beginnen	  
Die	  hoopvolle	  droom	  is	  vanouds	  aan	  deze	  plek	  verankerd.	  
En	  toen	  Jezus	  	  juist	  dáár	  op	  een	  ezeltje	  klom,	  
dachten	  ze	  even	  dat	  die	  droom	  werkelijkheid	  werd.	  
Maar	  ze	  hebben	  te	  vroeg	  ‘Hosanna’	  gejuicht.	  
Dat	  Rijk	  van	  God	  begint	  daar	  wel,	  de	  ware	  Gezalfde	  komt	  er	  ook	  wel,	  
maar	  anders,	  langs	  een	  heel	  andere	  weg,	  dan	  verwacht.	  
Met	  een	  heel	  fijn	  penseeltje	  schetst	  Mattheus	  daarvan	  de	  lijnen.	  
Ze	  gaan	  de	  hof,	  de	  omsloten	  boomgaard	  van	  Gethsemané	  binnen.	  
Gethsemané:	  ‘Pers	  voor	  mijn	  olie’	  betekent	  dat.	  
Een	  merkwaardige	  naam:	  olijfolie,	  zalfolie:	  
hier	  wordt	  Jezus	  tot	  de	  ware	  Knecht	  van	  God	  gezalfd,	  met	  het	  zweet	  op	  zijn	  voorhoofd.	  
Hier	  wordt	  Hij	  de	  Christus,	  met	  het	  chrisma,	  de	  zalf,	  gezalfd	  met	  het	  bloed	  uit	  zijn	  poriën.	  
Er	  is	  alleen	  niemand	  die	  het	  ziet.	  Allemaal	  zijn	  ze	  ingeslapen.	  
Allemaal	  verdoofd	  door	  wat	  henzelf	  bezig	  hield.	  
	  
‘Gaan	  jullie	  hier	  zitten,	  terwijl	  ik	  daarheen	  ga’,	  had	  hij	  gezegd.	  
Hij	  gaat	  zijn	  weg	  alleen	  om	  te	  bidden.	  
De	  verwijdering,	  het	  niet	  meer	  kunnen	  volgen,	  wordt	  in	  de	  woorden	  hoorbaar:	  hij	  hier,	  zij	  daar.	  
Hij	  laat	  zich	  vallen	  op	  zijn	  aangezicht	  –	  schrijft	  alleen	  Mattheus	  betekenisvol.	  
Het	  is	  de	  houding	  van	  de	  onderwerping,	  de	  overgave.	  
Zoals	  ooit	  knechten	  zich	  ter	  beschikking	  stelden	  van	  hun	  meester.	  
Maar	  de	  houding	  mag	  dan	  al	  wel	  gewillig	  zijn,	  
in	  hem	  steigert	  nog	  alles:	  “doodsbang	  en	  bedroefd”.	  
Want	  dit	  is	  het	  grote	  gevecht,	  de	  strijd	  die	  gestreden	  wordt,	  
die	  de	  crisis	  veroorzaakt:	  wat	  moet	  ik	  doen?	  
Tot	  elke	  prijs	  blijven	  koersen	  op	  God?	  
Vasthoudend	  blijven	  geloven	  in	  zijn	  toekomst?	  
En	  dus	  met	  heel	  je	  ziel	  en	  zaligheid	  opgaan	  in	  zijn	  verhaal,	  zijn	  richting?	  
Moet	  zijn	  wil	  gedaan	  worden,	  geschieden,	  koste	  wat	  kost?	  
Dat	  alles	  kraakt	  je	  ziel,	  je	  zucht	  naar	  zelfbehoud,	  
het	  instinct	  jezelf	  te	  redden,	  je	  verlangen	  er	  zelf	  beter	  van	  te	  worden.	  
Kortom,	  al	  die	  mechanismen,	  waaraan	  wel	  alle	  mensen	  om	  hen	  heen	  in	  deze	  uren	  aan	  gehoorzamen.	  
Die	  mensen	  die	  stuk	  voor	  stuk	  spiegels	  van	  onze	  ziel	  zijn.	  
	  
Mattheus	  verwijst	  met	  zjn	  woordkeus	  naar	  psalm	  42,	  
en	  geeft	  daarmee	  ook	  de	  reden	  van	  Jezus’	  doodsangst	  aan:	  
‘heel	  de	  dag	  zeggen	  ze	  tot	  mij:	  waar	  is	  je	  God?	  
en	  ‘ik	  wil	  tot	  hem	  zeggen:	  waarom	  vergeet	  ge	  mij?’	  
Het	  is	  de	  psalm	  waarin	  ‘de	  watervloeden	  over	  mij	  heen	  rollen’.	  
De	  existentiële	  ervaring	  van	  door	  de	  nacht	  heen	  te	  moeten,	  
van	  verzuipen	  en	  kopje	  onder	  gaan,	  en	  daarin	  vragen,	  roepen,	  schreeuwen.	  
En	  de	  nacht	  van	  jezelf	  moed	  inzingen:	  ‘o	  mijn	  ziel,	  wat	  buigt	  g’u	  neder?’	  
Die	  psalm	  voltrekt	  zich	  hier	  aan	  Jezus.	  
Als	  een	  verwoording	  van	  de	  grote	  vraag:	  
is	  zo	  in	  alles	  tot	  het	  bittere	  einde	  op	  God	  blijven	  vertrouwen	  
toch	  niets	  anders	  dan	  een	  dodelijke	  sprong	  in	  het	  grote	  zwarte	  gat?	  
Eén	  van	  de	  sterkste	  wortels	  van	  de	  angst	  is	  de	  eenzaamheid,	  het	  alleen	  gelaten	  worden.	  
Dáárom	  wil	  Jezus,	  dat	  zijn	  vrienden	  hier	  bij	  hem	  zijn.	  
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Daarom	  zoekt	  Hij	  de	  Vader.	  Waak	  met	  mij!	  
Hoe	  trekken	  wij	  samen	  dit	  diensthuis	  uit	  van	  ‘ieder	  voor	  zich’?	  
Hoe	  komen	  wij	  samen	  door	  de	  nacht	  heen	  thuis?	  
Dat	  is	  vragen	  om	  solidariteit.	  Het	  lef	  om	  te	  durven	  vragen:	  blijf	  hier,	  ik	  heb	  je	  nodig!	  
Iemand	  zei	  eens	  tegen	  mij:	  	  
‘ik	  ben	  niet	  bang	  om	  dood	  te	  gaan.	  Ik	  ben	  wél	  bang	  om	  alleen	  dood	  te	  gaan.’	  
	  
Uw	  wil	  geschiede.	  Uw	  wil	  moet	  gedaan	  worden,	  niet	  de	  mijne.	  
Het	  is	  het	  scharnier	  waar	  alles	  om	  draait.	  
Elke	  speler	  in	  dit	  verhaal	  is	  nog	  behartiger	  van	  zijn	  eigen	  belang,	  
denkt	  en	  handel	  nog	  vanuit	  zich	  zelf.	  
Laten	  we	  hen	  niet	  te	  snel	  allemaal	  afdoen	  als	  verraders,	  leugenaars,	  lafbekken.	  
Want	  ze	  staan	  voor	  ons	  opgetekend	  
omdat	  ze	  herkenbaar	  weerspiegelen,	  hoezeer	  ook	  wij	  vasthouden	  aan	  onszelf.	  
Ze	  zeggen	  stuk	  voor	  stuk:	  
ook	  ik	  ben	  bang	  om	  mezelf	  te	  verliezen,	  mezelf	  kwijt	  te	  raken,	  
wanneer	  ik	  Jezus	  zo	  diep	  in	  de	  nacht	  moet	  volgen.	  
Daarom	  valt	  alle	  leerlingschap,	  alle	  vriendschap,	  alle	  hosanna-‐geroep	  hier	  in	  scherven	  uiteen.	  
Wanneer	  wij	  zelf	  in	  het	  rood	  komen	  te	  staan,	  stopt	  de	  solidariteit.	  
	  
‘Laat	  deze	  beker	  aan	  mij	  voorbijgaan.’	  
Dat	  is	  Jezus’	  worsteling:	  hoever	  durf	  ik	  rood	  te	  staan?	  
Deze	  beker….Dat	  woord,	  dat	  beeld,	  maakt	  duidelijk,	  voor	  welke	  keuze	  hij	  staat.	  
In	  de	  Profetenboeken	  den	  Psalmen	  is	  de	  beker	  in	  Gods	  hand	  	  
het	  symbool	  voor	  het	  lijden	  van	  Jeruzalem.	  
Alles	  wat	  het	  aan	  ellende	  moet	  slikken:	  
Gods	  verdriet,	  zijn	  boosheid	  om	  de	  ontrouw,	  om	  de	  verbroken	  verhouding,	  de	  verloren	  liefde.	  
Dat	  alles	  wordt	  vergeleken	  met	  een	  bruisende,	  schuimende	  beker	  vol.	  
Het	  is	  die	  beker,	  waaraan	  Jezus	  denkt:	  die	  leegdrinken,	  dat	  is,	  hem	  laten	  verdwijnen,	  
al	  Gods	  verdriet	  wegdrinken,	  al	  dat	  menselijke	  onvermogen	  verzwelgen,	  
de	  liefde	  weer	  laten	  opbloeien.	  Kan	  ik	  dat?	  Wil	  ik	  dat?	  
	  
Zo	  zijn	  wij	  hier	  getuige	  van	  een	  innerlijk	  conflict,	  
dat	  maar	  weinigen	  van	  ons	  zo	  scherp	  kennen.	  
Maar	  het	  is	  wel	  het	  op	  de	  spits	  gedreven	  conflict,	  dat	  de	  keuze	  van	  elk	  mens	  verbeeldt:	  
de	  uiteindelijke	  keuze	  voor	  mezelf,	  of	  me	  mee	  laten	  voeren	  door	  de	  Geest	  van	  God.	  
Weglopen	  of	  blijven?	  
In	  hoeveel	  preken	  zal	  juist	  vandaag	  niet	  de	  naam	  van	  pater	  Frans	  
die	  in	  Syrië	  bleef,	  solidair	  bleef	  aan	  zijn	  roeping,	  in	  de	  bangste	  ogenblikken	  
om	  bij	  de	  mensen	  te	  zijn,	  die	  niet	  konden	  vluchten,	  
en	  die	  dat	  met	  de	  doop	  heeft	  moeten	  bekopen.	  
Hij	  heeft	  gewaakt	  met	  zijn	  Heer.	  Als	  een	  van	  de	  heel	  weinigen.	  	  
Er	  zijn	  er	  om	  minder	  heilig	  verklaard….	  
	  
Zoals	  Gij	  wilt…	  
Dat	  moet	  vooral	  niet	  verkeerd	  begrepen	  worden	  als	  de	  capitulatie	  voor	  één	  of	  ander	  lot,	  
in	  de	  trant	  van	  ‘U	  doet	  maar….’	  
Nee,	  het	  is	  de	  meest	  actieve	  en	  scherpe	  keuze	  die	  denkbaar	  is.	  
De	  Engelse	  taal	  zegt	  het	  goed,	  als	  daar	  in	  het	  Onze	  Vader	  gebeden	  wordt:	  
Thy	  will	  be	  done	  :	  Uw	  wil	  moet	  gedaan	  worden,	  niet	  de	  onze.	  
Gedaan,	  door	  ons	  namelijk.	  In	  de	  keuze,	  waarmee	  wij	  ons	  overgeven	  
en	  durven	  koersen	  op	  de	  Adem	  van	  God	  zelf.	  
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Zoals	  Gij	  wilt…	  
Waarom	  denken	  wij	  toch	  altijd,	  dat	  het	  doen	  van	  Gods	  wil	  veel	  van	  ons	  vraagt,	  
en	  bedenken	  wij	  nooit	  dat	  dat	  ons	  nog	  veel	  meer	  geeft?	  
Jezus	  bidt	  zich	  hier	  in	  Gods	  handen.	  
En	  zo	  wordt	  zichtbaar	  wat	  gebedsverhoring	  is:	  
niet	  dat	  God	  nu	  eens	  doet	  wat	  ik	  me	  wens,	  graag	  zou	  willen,	  
maar	  dat	  ik	  met	  mijn	  leven	  aan	  Hem	  beantwoord.	  
Bidden	  als	  overgave,	  als	  een	  te	  boven	  groeien	  van	  je	  angsten,	  
als	  het	  vinden	  van	  een	  gat	  in	  het	  donker.	  
	  
Maar	  wie	  is	  het	  gegeven	  zo	  sterk	  te	  blijven	  vertrouwen,	  
als	  om	  je	  heen	  iedereen	  inslaapt?	  Zich	  maar	  bij	  de	  dingen	  neerlegt?	  
Zelfs	  Mozes	  en	  Elia	  hebben	  dat	  ooit	  gedaan:	  uit	  moedeloosheid,	  uit	  droefheid.	  
Het	  is	  een	  veelgekozen	  oplossing	  om	  in	  een	  crisis	  de	  ogen	  te	  sluiten.	  
Maar	  wanneer	  Jezus	  zegt:	  ‘waakt	  en	  bidt,	  om	  niet	  in	  verzoeking	  te	  raken’	  
spreekt	  daar	  niet	  de	  belerende	  schoolmeester.	  
Nee,	  hij	  doelt	  op	  zijn	  eigen	  ervaring	  van	  dat	  moment.	  
Een	  ervaring	  die	  ook	  dan	  nog	  met	  hen	  wil	  delen.	  
	  
Wanneer	  Jezus	  voor	  de	  derde	  maal	  opstaat	  
is	  de	  kust	  niet	  veiliger	  geworden,	  de	  nacht	  niet	  lichter.	  Hijzelf	  alleen	  maar	  eenzamer.	  
Maar	  de	  baan	  van	  licht,	  van	  Gods	  beleid,	  die	  door	  het	  duister	  heen	  schijnt,	  
die	  heeft	  hij	  definitief	  en	  voorgoed	  gekozen	  tot	  zijn	  weg.	  
In	  Gods	  handen	  heeft	  hij	  zich	  geknokt	  
en	  zich	  ook	  die	  andere	  regel	  uit	  Psalm	  42	  eigen	  gemaakt:	  ‘Hoop	  op	  God	  en	  wees	  geborgen!’	  
We	  horen	  dat,	  bijna	  verscholen,	  in	  de	  tekst:	  
na	  de	  derde	  maal	  klinkt	  het:	  slaap	  u	  maar	  en	  rust!	  
Dat	  is	  het	  majeure	  slot	  van	  dit	  verhaal,	  dat	  –	  terwijl	  wij	  slapen	  –	  
de	  overwinning	  bevochten	  wordt.	  
	  

U	  komt	  mij,	  lieve	  God,	  
zo	  nederig	  nabij,	  
in	  dagen	  van	  gemis	  
en	  moeite	  vindt	  U	  mij.	  
	  
U	  daalt	  het	  duister	  is,	  
U	  deelt	  mijn	  angst	  en	  pijn,	  
zo	  dodelijk	  bedroefd	  	  
als	  maar	  een	  mens	  kan	  zijn,	  
	  
een	  man	  van	  smarten	  die	  
ter	  aarde	  valt	  en	  schreit,	  
een	  lotgenoot,	  een	  vriend,	  -‐	  
o	  Heer,	  die	  bij	  mij	  zijt,	  
	  
ik	  bid	  U,	  laat	  het	  licht	  
dat	  doorbrak	  in	  uw	  smart,	  
de	  zon	  die	  Pasen	  heet,	  
ook	  dagen	  in	  mijn	  hart.	  
	  
	  


