14 september: feest van Kruisverheffing

Verhaal achter het lied…
Het kruis: De ladder die de hemel en de aarde verbindt. Grappige beeldspraak,
beetje cartoon-achtig: je ziet hem zó gaan, die ladder, recht de hemel in. En het
melodietje gaat méé omhoog. Leuk gevonden
Toen ik de tekst waaruit dit lied is voortgekomen, echter nog eens wat breder
bekeek, verging me het glimlachen even…
“Het kruis is de goddelijke ladder, die ons trede na trede doet opgaan naar Jezus.”
“O Kruis! Kruis van mijn Verlosser, Kruis dat ik omhels, ware schat van mijn ziel, het
is door jou dat ik wil leven en sterven, want in jou, in jou alleen is mijn weg, mijn hoop
en mijn vreugde voor de tijd van mijn droevige pelgrimstocht. Je bent mijn steun, het
is door jou dat ik deel zal krijgen aan de onsterfelijkheid.
O goddelijke Ladder die de aarde en de hemel met elkaar verbindt, jij bent het altaar
waarop ik mijn offer moet volbrengen; het is op dit altaar dat ik, door de handen van
mijn Verlosser, wordt geofferd. O mijn lieve Jezus, daar verenig ik mijn pijnen met
uw pijnen, mijn angsten met uw angsten; daar verwacht dat ik de laatste lichtflits,
die mijn ziel zal bevrijden en me voor altijd zal verenigen met Diegene naar wie mijn
hart verlangt.” (13 juli 1929)
Je kruis dragen. Je moet het maar doen: dag na dag, trede na trede die ladder op.
Een eindeloze weg. Om moedeloos te worden?? Nee, Marthe niet. Want:
“Wanneer je mét Jezus jezelf verloochent, je kruis opneemt en het draagt terwijl je
Hem volgt, dan keten je daarmee geen loden bal aan je voeten, maar geef je vleugels
aan je hart; dan breng je vreugde, geluk, een stukje hemel in je leven.”
Dan gaat ’t al lang niet meer om het kruis als kruis. In feite ging het altijd al over
de liefde. De liefde voor die gekruisigde, hemelse Bruidegom. En de liefde geeft
vleugels! Ja, dan mag het melodietje toch weer mee omhoog…
Als afsluiting nog even dit heel nuchtere:
“De grootste hulp om je kruis goed te dragen is:
de ongerustheid erover weg te nemen.”
Veel goede moed!
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