In liefde bloeiende

I Korinte 1, 23
...De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken naar
wijsheid maar wij verkondigen een gekruisigde Christus voor Joden een steen des aanstoots en voor heidenen een
dwaasheid...

'In liefde bloeiende' is deze maand -waarin we het
Kerstkind verwachten- een kruisbeeld met corpus dat zich
bevindt in de Basilica Santa Maria del Santo Spirito in de
wijk Oltarno van Florence.
Het is gemaakt door een van de grootste kunstenaars van
de Renaissance: Michelangelo Buonarotti (1475-1564) en
rond 1492 voltooid. Michelangelo was toen ongeveer 17
jaar oud. Het is een van de zeer weinige kunstwerken die
Michelangelo in hout gemaakt heeft. Het opschrift boven
het hoofd van Jezus is uitgevoerd volgens het getuigenis
van Johannes in 19,19. Waarvan Jezus beschuldigd is,
wordt weergegeven in het Hebreeuws, Grieks en Latijn:
'Jezus van Nazareth, koning van de Joden'.
In de zomer van vorig jaar logeerde ik in een huis aan de
Via di Santo Spirito in Oltarno, Florence en kon ik 'om de
hoek' elke dag een bezoek brengen aan dit crucifix. Het
heeft mij, vanaf de eerste keer dat ik het zag, diep
getroffen en ontroerd.
O, kruis dat in mijn leven staat
ik vlucht niet meer maar ben bereid;
de glorie van den tijd vergaat
maar wat gij, kruis, mij vinden laat
is louter eeuwigheid
uit: Doopsgezinde Liedbundel, 124 vers 4
Het lichaam is iets minder dan levensgroot (142 cm.)
maar, samen met de zachtmoedige uitdrukking van het
gezicht en de fijnzinnige positie van het lichaam, draagt
dat alleen maar bij aan de indruk van complete
kwetsbaarheid en weerloosheid die Michelangelo met dit
beeld weet op te roepen. Het lichaam van Jezus is geheel
naakt afgebeeld. Dat was gebruikelijk bij kruisigingen
maar geen gebruik in de christelijke beeldende kunst.
Michelangelo doet het regelmatig wel, zij het dat in zijn

werken -zéér tegen zijn zin- 'omwille van de kuisheid'
achteraf de geslachtsdelen van Jezus meestal bedekt zijn
door windselen die de zwaartekracht tarten. Een van de
bekendste voorbeelden daarvan is de geweldenaar
Christus van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel in de
Sint Pieter te Rome.
Maar hier is het een kind dat aan het kruis hangt, een
onvolgroeide jongen die in moordenaarshanden gevallen
is - geen volwassen man. Met de sereniteit en overgave
van dit beeld benadrukt Michelangelo voor mij de
buitensporige liefde van de Mensenzoon, een liefde die
geeft en geeft en geeft - en niets terug vraagt.

