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560 ‘Hij ging die weg zo eenzaam’

V

ertrouwd raken met het nieuwe liedboek

‘Hij ging die weg zo eenzaam’ – LB 560
Het is onmogelijk om de diepte te peilen van Jezus’ kruisgang. Maar je komt iets op het spoor als je
nadenkt over zijn eenzaamheid in de laatste dagen. Er waren mensen om hem heen, leerlingen,
vrienden zelfs. Maar zij vielen in slaap terwijl hij in doodsnood was, zij vluchten toen hij gevangen
genomen werd, zij ontkenden elke relatie terwijl hij verhoord werd. En uiteindelijk, toen hij te sterven
hing aan het kruis, verliet hem ook zijn laatste houvast. Zijn eenzaamheid bereikte een onvoorstelbaar
dieptepunt, de allerdiepste verworpenheid en angst der hel.
Over deze eenzame weg van Christus gaat dit lied. In drie coupletten worden contouren geschetst van
zijn opgang naar Jeruzalem, naar Golgotha. In elk couplet komen de woorden ‘Hij ging die weg zo
eenzaam’ terug. Elk couplet eindigt met de woorden ‘Hij deed …’: Hij deed dit ook voor hen, Hij deed dit
ook voor ons. Zijn eenzame gang, tot in de allerdiepste verworpenheid en angst der hel was er ‘opdat wij
door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden’.
Dit lied gaat over navolging maar dan in negatief geschetst. Want niet zij, niet wij, maar Christus ging de
weg, in alle onnavolgbare eenzaamheid. Hij ging die weg voor hen, voor ieder die hem verliet, kwelde en
kruisigde, hij deed dit ook voor ons. Als je samen dit lied zingt, loop dan in gedachten met Jezus op, voel
hoe de een na de ander afhaakt, voel de gemene stekeligheden van beulen en doornenkroon, voel het
gewicht van het kruis. Je komt iets op het spoor van Jezus´ lijden als je zo inzoomt op zijn eenzaamheid
in de laatste dagen. Vooral als je merkt hoe je zelf afhaakt, hoe je wel moet afhaken. Want je kunt niet
langer meegaan, je kunt de slagen niet voor hem opvangen, je kunt zijn kruis niet dragen, je kunt zijn
weg niet volgen tot in de diepste duisternis, tot in de dood. ‘Hij dit deed ook voor ons, voor alleen, ook
voor ons.’
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
Het lied is goed te zingen door de gemeente. Neem het tempo niet te langzaam, want dat gaat het lied
slepen. Zie verder het bij de laatste opmerking hieronder genoemde artikel.
Een geluidsopname van het lied is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=r0Tg0rDhDzg
Een begeleidingszetting is te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek 2013.
In EREdienst van maart 2015 is een uitgebreide toelichting op lied 560 te vinden. Zie voor meer
gegevens: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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