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INLEIDING

Dit is het tweede deel van mijn driedelige serie commentaren
op het evangelie naar Johannes. Ik heb niet gepoogd een academisch commentaar te schrijven, maar wilde de gemeente
van Christus dienstbaar zijn met een commentaar dat dit evangelie weergeeft zoals het door de schrijver bedoeld is, en
vanuit het beginsel dat “elk Schriftwoord door God is ingeblazen”- 2 Tim. 3:16. Het evangelie naar Johannes is Gods
Woord aan ons! En daarom mogen we het zo bestuderen dat
de Persoon van Christus wordt voorgesteld aan ons verstand
zowel als aan ons hart. Dat was dan ook mijn wens en gebed,
dat de lezer dichterbij Jezus zou komen en in zijn en haar
geloof zou worden verlicht en gesterkt.
Opnieuw zijn het op de achtergrond de commentaren van
Herman Ridderbos, P.R. van Houwelingen en John MacArthur
die mij hebben gevoed en geholpen hebben bij de uitwerking
van dit commentaar.
De citaten in dit boek zijn alle genomen uit de Herziene Statenvertaling van de Stichting HSV, gepubliceerd in 2010.
Deze tekst is in een eerste ruwe versie al eerder gepubliceerd
en wel op www.veenpreken.wordpress.com.
Moge de Heere de lezing van dit evangelie en dit commentaar
zegenen.
IJmuiden, 28 mei 2016
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39 – De overspelige en de ijveraars
Joh. 8:1-11
We komen vandaag toe aan hoofdstuk 8. We vinden Jezus opnieuw in de tempel waar Hij onderwijs geeft aan "al het volk." En
het is duidelijk dat de scene die zich nu voor onze ogen ontrolt opnieuw een poging is van de Farizeeën en schriftgeleerden om Jezus
bij het volk in diskrediet te brengen.
In het vorige hoofdstuk zagen we de verwarring onder de menigte
over Jezus, met al die verschillende opvattingen en oordelen over
wie Hij werkelijk was. We zagen de aarzeling van de dienaars om
Jezus te grijpen. En we zagen dat er op dat moment nog geen actie
tegen Jezus werd ondernomen: "iedereen ging naar zijn huis." Jezus
verblijft echter die nacht op de Olijfberg. Geheel anders dan de leiders van Israël die nu thuis gaan zitten morren over de ontwikkelingen van die dag, gaat Jezus opnieuw naar de tempel en vervolgt Zijn
onderwijs.
Terwijl Hij dat onderwijs geeft, brengen de schriftgeleerden en de
Farizeeën "een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was." Ze
brengen haar "in het midden" en onderbreken zo Zijn onderwijs. De
vrouw staat tegenover het volk dat is gekomen om naar Jezus te
luisteren. Alle ogen zijn op haar en op Jezus gericht. Zo staat ze hier
heel alleen. Dat is op zich al opvallend. Als ze haar inderdaad op
heterdaad hebben betrapt, waar is dan de man met wie ze dat
overspel heeft bedreven? De wet was hier toch duidelijk over: "een
man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met
de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster." Maar de Farizeeën hebben
zo hun eigen manier gehad om met de wet om te gaan.
Heel precies weten we niet hoe in deze tijd de wet uit Leviticus 20
werd toegepast. Het is maar de vraag of de Romeinen hadden ingestemd met de uitvoering van een doodvonnis, dat ze als bezettende
macht tot hun eigen privilege gemaakt hadden. Maar ook de Farizeeën zouden niet zonder meer voorstander van een doodvonnis
geweest zijn. Het gezag van de rabbijnen reikte zover, dat er bepa-
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lingen werden opgesteld, die het in de praktijk heel moeilijk maakten om deze wet uit te voeren.
Dat is op zich geen slechte zaak. Men kende bijvoorbeeld de bepaling, dat iemand alleen voor overspel mocht worden gestenigd als
er tenminste twee getuigen waren van het overspel zelf, die onafhankelijk van elkaar hetzelfde getuigenis gaven. En dan was er ook
nog de bepaling dat er voorafgaande aan het overspel een waarschuwing moest zijn gegeven. En het was tevens denkbaar dat de
echtgenoot besloot om de zaak geheim te houden teneinde zijn
overspelige vrouw weer in genade aan te nemen. Maar men heeft
in het onderwijs van Jezus voortdurend gehoord dat Hij als de Zoon
van God een hogere positie innam dan Mozes zelf. Hij legt de wet
uit niet in naam van een leraar, maar in de Naam van Hem die Hem
gezonden heeft. Het is onderricht, zoals Johannes zegt in vers 17
van het zevende hoofdstuk, het is onderricht dat uit God is. Jezus
pretendeert dat Zijn verklaring van de woorden van God in het
Oude Testament niet van Hem afkomstig is, maar van God zelf. Wat
dus uiteindelijk in het geding is, is het gezag van de schriftgeleerden
en Farizeeën.
De kwestie die door de schriftgeleerden en Farizeeën aan Jezus
wordt voorgelegd is simpelweg dit. Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Volgens de rechtlijnige toepassing
van de wet uit Leviticus 20 zou deze vrouw moeten worden gestenigd. Zoals gebruikelijk lieten de rabbijnen de man buiten beschouwing. Het was met name de vrouw die de straf moest dragen voor
het overspel. Misschien was dat niet de geleerde uitleg van de wet,
maar dan toch blijkbaar de praktijk. Nu willen ze van Jezus horen of
Hij Zijn eigen woorden van genade gestand doet, en bijvoorbeeld de
opdracht geeft om de vrouw te laten gaan. Dat zou passend zijn
voor de nadruk die Jezus legt op de vergeving. Dan konden de
schriftgeleerden en Farizeeën met recht zeggen, dat Jezus de wet
van Mozes gebroken had en om die reden alleen al de Messias niet
kon zijn.
Stel echter dat Jezus de wet van Mozes overeind had gehouden,
en opdracht had gegeven om de vrouw te stenigen? Wat voor
indruk zou dat gemaakt hebben op het volk dat in de tempel bijeen
was? Zou deze rechtlijnige toepassing van de wet – geheel volgens
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de opvatting van de Farizeeën uitsluitend toegepast op de vrouw –
niet in tegenspraak zijn met Jezus' verkondiging over de vergeving?
Dan zou het volk een reden hebben om zich van Jezus te distantiëren.
Er is nog een derde mogelijkheid, en dat is dat Jezus zich inlaat
met allerlei rabbijnse bepalingen over de toepasbaarheid van de
doodstraf. Hij had bijvoorbeeld kunnen vragen of de getuigen eensluidend waren geweest, of had kunnen vragen of er wel een waarschuwing was gegeven voorafgaande aan de daad van overspel. Dan
zou Jezus zich feitelijk gedragen hebben als een van de rabbijnen.
Ook op die manier zouden de rabbijnen tevreden zijn geweest met
het resultaat. De Farizeeën menen dus dat ze met deze vraag in ieder geval succes zullen hebben. Ofwel het volk keert zich van Jezus
af door de harde toepassing van de wet – want Jezus gedraagt zich
dan precies zoals de Farizeeën en laat de man buiten beschouwing –
ofwel Jezus breekt de wet rechtstreeks, en dan hebben ze een reden om Hem aan te klagen. Jezus zou dus de houding van de schriftgeleerden tegenover de wet van Mozes hebben bevestigd of weersproken.
De vraag die hier aan Jezus wordt voorgelegd, is trouwens van
groot belang. Het is een principiële vraag die wij regelmatig stellen.
De principiële achtergrond van deze kwestie is immers de vraag,
hoe wij het standpunt van de harde gerechtigheid in overeenstemming kunnen brengen met het standpunt van de vrijgevige genade.
Hoe kan God een God van liefde zijn, en toch de zonden willen
straffen? Zoals in het oude lied: "Rechtvaardigheid drong aan op
straf, genade pleitte vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussenbeide, die ze allebei voldoening gaf." Op het kruis van Golgotha
schittert Gods gerechtigheid in het oordeel over de zonde, maar ook
straalt daar de genade, omdat God de straf voor de zonden als het
ware op Zichzelf neemt. Hij gaat in onze plaats door de dood heen,
die het onvermijdelijke loon van de zonde is. Opdat wij zouden leven.
Welk antwoord geeft Jezus nu op deze vraag? "Jezus bukte en
schreef met de vinger in de aarde." Wat heeft Hij daar geschreven?
Daar zijn allerlei speculaties over geweest. Niemand weet het natuurlijk. Er zijn allerlei gissingen, de ene nog slimmer dan de andere.
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Misschien heeft Hij daar de tekst van Leviticus 20 geschreven, waarin zowel de man als de vrouw de doodstraf ontvangen voor hun
overspel. En misschien schrijft Hij dat in het zand, om daarmee aan
te duiden dat de wet hier niet in steen gegrift is – dus niet als harde
gerechtigheid moet worden toegepast – maar dat de wet moet worden gezien als iets bewegelijks, als iets veranderlijks waar de vrijheid van de genade nog een rol bij moet spelen.
Er is nog een mogelijkheid. Stel nu eens dat de wettige echtgenote van deze vrouw enkele jaren al vermist was. Dat zou dan ook
de reden kunnen zijn dat ze de man buitenspel hadden gelaten, die
wist vermoedelijk alleen maar dat de vrouw een weduwe was. Er
was een rabbijnse bepaling dat een vrouw voor een joodse rechtbank kon aanvragen dat het huwelijk werd ontbonden als er een gerechtvaardigd vermoeden was dat de echtgenoot was overleden.
Als de vrouw daar nu echter geen bewijs van kon overleggen? Als
het lijk van haar man nooit gevonden was, of er geen getuigen van
zijn dood waren geweest, wat dan? Dat kon makkelijk gebeuren:
vermist op zee, of als slaaf meegenomen naar Rome. Dan zou de
rechtbank in feite het de vrouw onmogelijk hebben gemaakt om te
hertrouwen, op grond van een formele regel van de wet. Die bovendien door de rabbijnen zelf was opgesteld. Heeft Jezus met zijn vinger in het zand geschreven, om aan te duiden dat niet zozeer de
wet van Mozes, maar de rabbijnse regelgeving rond om die wet net
zo vluchtig was als het zand in vergelijking met de harde steen van
de 10 geboden? Ook dat is mogelijk. Maar het eenvoudige antwoord is, dat Jezus helemaal niks opschrijft in het zand, maar
gewoon met zijn vingers een schrijvende beweging heeft gemaakt.
De Farizeeën en schriftgeleerden staan daar met hun verhitte gezichten en harde stem hun vraag aan Hem op te dringen. U dan?
Wat zegt u dan? Zo lezen we ook in vers zeven: "En toen zij Hem dit
bléven vragen." Jezus laat heel deze commotie met dit gebaar tot
bedaren komen.
En als ze dan eenmaal tot bedaren zijn gekomen, dan geeft Jezus
antwoord, Hij geeft het enige goede en volmaakte antwoord. "Wie
van u zonder zonde is, laat hij als eerste een steen op haar werpen."
En nadat Hij dit gezegd had, schreef Hij opnieuw in het zand. Hij laat
het overduidelijk aan henzelf over. En daarmee verandert Hij het
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hele perspectief waarin je deze kwestie moet bekijken. Het is helemaal de vraag niet hoe het standpunt van de harde gerechtigheid,
zoals verwoord in de wet van Mozes, in harmonie kan worden gebracht met de verkondiging van Gods genade. Dat is Gods wijsheid
op het kruis van Golgotha. Daarover gaan de Farizeeën niet. De kern
van de kwestie volgens Jezus is, dat niemand van hun het recht
heeft om over deze overspelige vrouw te oordelen. Jezus heeft Zelf
de Samaritaanse vrouw niet veroordeeld, ondanks het feit dat zij
vermoedelijk een overspelige was. Zo bleek uit Johannes 4. Maar
bovendien, de Farizeeën en schriftgeleerden die hier voor Hem
staan, zijn dezelfde mensen over wie Hij in hoofdstuk 5 oordeelde,
dat zij de liefde van God niet in zichzelf hadden. (Vers 42.) Dit zijn de
mensen van wie Jezus had gezegd, dat Mozes hen zou aanklagen bij
de Vader. (Vers 45.) Maar zij zochten alleen de eer van elkaar. Als
deze mensen werkelijk geloofden in de wet van Mozes om op grond
daarvan deze vrouw te doen stenigen, dan hadden zij op grond van
diezelfde wet van Mozes ook Jezus als de Zoon van God moeten
aanvaarden. Nu zij dat niet doen blijkt daaruit, dat zij zelf de wet
van Mozes niet houden. Alleen Jezus heeft het recht om te oordelen, maar Hij is niet gekomen om te oordelen, maar Hij is gekomen "opdat de wereld door Hem behouden zou worden." ( Joh.
3:17)
Deze mensen kennen elkaar van haver tot gort. Nu Jezus heeft
gezegd dat degene die zonder zonde is de eerste steen mag
werpen, durft niemand meer. Waarom niet? Iedereen die een steen
ter hand zou nemen zou daarmee pretenderen zonder zonde te zijn.
Zou daarmee overduidelijk een huichelaar zijn geworden in de ogen
van zijn kameraden die hem zo goed kennen. Ze gaan dus weg, de
een na de ander, te beginnen bij de oudsten die als geen ander hun
eigen zonden moesten kennen. Uiteindelijk is alleen Jezus nog daar,
met de vrouw die zij in het midden hebben gebracht. Het is niet duidelijk of er ook nog andere toehoorders zijn overgebleven. Maar
van de Farizeeën en schriftgeleerden is er niet één meer aanwezig.
De vrouw blijft staan. Dat is ook wel heel bijzonder. Waarom blijven staan? Wacht ze af wat Jezus zelf gaat doen? Voelt ze aan dat
Jezus de enige is, die zonder zonde is en haar dus kan veroordelen?
Maar Jezus geeft de vrouw het antwoord waarop ze hoopt. Ook Je-
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zus veroordeelt haar niet. De anderen gingen weg, omdat zij niet
zonder zonde waren. Maar Jezus laat haar gaan, en veroordeelt
haar niet, omdat Hij wist dat Hij haar zonden zou dragen op het
kruis van Golgotha.
Jezus Christus was bereid om te sterven voor haar overspel, voor
het bedrog en de hypocrisie van de Farizeeën, voor elke ongoddelijke gedachte en daad, en voor elke zonde die iemand ooit gedaan
heeft of zou doen. Hier is Jezus werkelijk het Lam van God, dat de
zonden van de wereld draagt.
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40 – Jezus, het Licht van de wereld
Joh. 8:12
Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest (Soekot) stond Jezus in
de tempel en riep: "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen
en drinken." Jezus gebruikt deze woorden om te verwijzen naar de
waterceremonie. Elke dag werd op het feest door een priester water gehaald uit de bron van Siloam en dat water werd voor het altaar in de voorhof uitgestort. Het feest duurde zeven dagen en de
eerste en de laatste dag was een "jom tov", een feestdag, wat betekende dat een deel van de arbeid die op sjabbat verboden was, ook
op die dagen verboden was. (Gij zult geen slavenarbeid verrichten...)
Tussen haakjes, op de "feestdag" van het Loofhuttenfeest en op
de achtste dag (=Sjemini atsèrèt) en wanneer het feest op een sabbat viel, werd de waterceremonie niet uitgevoerd, alleen op de
tussenliggende "gewone dagen". Na het feest, de achtste dag dus,
was er het feest van Sjemini atsèrèt, ("achtste dag van samenkomst", opgedragen in Numeri 29:35) die ook als een feestdag gevierd werd. Op die dag werd een speciaal gebed voor de regen uitgesproken, wat bijdraagt aan de context van Jezus' verkondiging
over Zichzelf. In Israël werd ook op diezelfde dag het feest van
Simcha Thora - de vreugde der Wet - gevierd. De vreugde dus over
de openbaring van God op de Sinaï en het geven van de Thora aan
het volk Israël. Ook dat is een aanknopingspunt voor de verkondiging van Jezus. Hij is de ware Thora, - het vleesgeworden Woord
van God - de ware Gever van regen, het Levende water. Ook Hij, dit
levende water, zou op het altaar worden "uitgestort" toen Hij Zijn
leven gaf op het kruis. Jezus heeft dit gezegd op die laatste dag, zoals we eerder hebben gezien.
Nu is het zeer onwaarschijnlijk dat juist op die dag zou gebeuren
wat we gelezen hebben in het verhaal van de overspelige vrouw,
vandaar dat de tekst ons vertelt dat dit gebeurde ná het feest,
wanneer de pelgrims dus weer onderweg waren naar huis. Maar
dat is zeer onwaarschijnlijk gezien het feit dat Jezus in 8:12 juist
spreekt over Zichzelf als het "Licht van de wereld", wat een duide-
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lijke connectie heeft met een van de rituelen op het Loofhuttenfeest zoals we hierna nog zullen zien. We hebben dus een probleem met de plaats van het verhaal van de overspelige vrouw.
Vanaf vers 44 in hoofdstuk 7 horen we over de verdeeldheid van de
menigte, het gesprek tussen de Farizeeën en de dienaars, en ten
slotte over Nicodemus. Die passage sluit mooi aan bij het gedeelte
van vandaag waar we Jezus opnieuw over Zichzelf een getuigenis
horen uitspreken dat zo goed past bij het Loofhuttenfeest. Vandaar
dat we over de status van het verhaal van de overspelige vrouw,
een gedeelte dus dat niet goed aansluit bij de tekst van hoofdstuk 7
en het gesprek over het Licht van de wereld tot ná het Loofhuttenfeest verplaatst, eerst iets moeten zeggen.
In de oudste handschriften van het Nieuwe Testament ontbreken
de woorden die we de vorige keer hebben gelezen en uitgelegd.
Hoofdstuk 7:53 - 8:11 is vermoedelijk een mondelinge overlevering
die uiteindelijk pas in de 12e eeuw een deel werd van de Bijbelse
tekst. Het is een prachtig verhaal, maar het onderbreekt de gedachtegang van de evangelist Johannes, vandaar dat het in sommige handschriften van de bijbel niet op deze plaats, maar in het
evangelie van Lucas werd opgenomen. We weten niet hoe oud het
verhaal is, maar we weten wel dat de kerk van de eerste eeuwen
het niet kende als een deel van de Bijbelse tekst. Er zijn ook geen
commentaren van de kerkvaders bekend op deze tekst. Maar traditioneel wordt het nog steeds in de kerk gelezen en het maakt op
ons grote indruk. Er staat ook niets in wat in strijd is met andere delen van de bijbel. Daarom heb ik het in mijn commentaar toch willen
opnemen.
We moeten echter wel begrijpen, dat met het 12e vers van ons
hoofdstuk het vervolg wordt geschetst van het onderwijs van Jezus
op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. De tekst over de overspelige vrouw spreekt over een volgende dag van onderwijs, dus de
dag na het Loofhuttenfeest, en dus ook ná Sjemini Atsèrèt. Maar
wat Johannes ons eigenlijk wilde vertellen is, dat na de heftige discussie tussen de Farizeeën en Nicodemus, Jezus nu opnieuw het
woord neemt, en dat de Farizeeën nu naar de tempel zijn toe gekomen om Hem te confronteren. Dat is dus op dezelfde dag, de
laatste, de grote dag van het feest.
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In hoofdstuk 7 en 8 lezen we over de stijgende vijandschap van de
Farizeeën tegen Jezus. En de uitspraak die Jezus doet in het 12e vers
van ons hoofdstuk, brengt deze vijandschap opnieuw aan het licht.
Letterlijk! Juist wanneer Jezus zegt dat Hij het Licht der wereld is,
wordt in dat licht openbaar wie de Farizeeën zijn. Dat 12e vers is de
tekst die in sommige gemeenten wordt uitgesproken bij het aansteken van de kaars aan het begin van de dienst. Zo maken we duidelijk wat we met dit aansteken van de kaars bedoelen: de kaars en
het kaarsvlammetje hebben geen betekenis op zichzelf. De kaars is
bedoeld om ons te herinneren aan het feit dat Jezus Christus het
ware licht van de wereld is. Het gehele vers luidt: "Ik ben het Licht
der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben." We spreken daarmee uit
dat we alleen in Zijn licht onze eredienst willen houden.
Deze uitspraak van Jezus is een van de zeven Ik ben – uitspraken
in het evangelie. Jezus zegt van Zichzelf dat Hij het ware Brood is in
hoofdstuk 6. Dat Hij de Deur is van de schaapskooi en dat Hij de
Herder is van de schapen in hoofdstuk 10. Hij noemt zichzelf de
Opstanding in hoofdstuk 11, en de Weg, de Waarheid en het Leven
in hoofdstuk 14, en dan tenslotte nog in hoofdstuk 15 noemt Hij
zichzelf de Wijnstok. En dan hier in hoofdstuk 8 noemt Hij zichzelf
het Licht der wereld. Nu is het van groot belang om steeds naar de
context te kijken van deze uitspraak. We hebben al gezien in
hoofdstuk 7 dat Jezus het ritueel van de laatste dag van het feest –
als de priester geen water meer draagt naar het altaar – onderbreekt met Zijn uitspraak over het levende water. Hij heeft heel
nauwkeurig het moment uitgekozen om deze uitspraak te doen.
Ook wanneer Hij Zichzelf als het Licht der wereld aanduidt, is de
plaats en/of het ogenblik van groot belang. Nu weten we van vers
20 dat Jezus onderwijs gaf in de tempel, net zoals in het vorige
hoofdstuk in vers 28. Maar nu lezen we: "Deze woorden sprak Jezus
bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel." (8:20) Wat
betekent dat, "bij de schatkist?"
Een van de dingen die mensen deden als ze naar de tempel gingen, was een donatie geven voor de tempeldienst. En een van de
ruimten in de voorhof van de tempel was uitsluitend bedoeld voor
de ontvangst van deze donaties, en die werd de "voorhof van de
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vrouwen" genoemd. Alleen joden – mannen én vrouwen – hadden
hier toegang, anders dus dan bij de voorhof van de heidenen waar
iedereen toegang had. En joodse vrouwen konden alleen maar in
deze ruimte binnentreden. Er waren 13 bakken tegen de muur
geplaatst, in de vorm van een trompet, wijd van boven en dan
nauwer naar beneden, waarin mensen geld konden storten. De
eerste twee waren bestemd voor de tempelbelasting die iedereen
moest betalen - een halve sjekel per jaar per hoofd van de bevolking. In de derde en de vierde bak moesten de vrouwen hun geld
storten, om twee duiven te kunnen kopen als offer voor de on-reinheid na het baren van een kind. In de vijfde werd geld gestort om
het hout te kopen waarmee het offer kon worden gebracht. In de
zesde werd geld gestort voor de wierook die gebruikt werd bij het
offer. In de zevende werd geld gestort voor het onderhoud van de
gouden voorwerpen van de tempel, dus om de mensen te kunnen
betalen die zorgden voor de reiniging van al deze voorwerpen. De
overige bakken waren bestemd voor de tempel als geheel, zonder
specifiek doel. Jezus heeft dus in deze ruimte op de grond gezeten
toen Hij sprak over het Licht van de wereld. Hier hebben op deze
dag ongetwijfeld de meeste mensen gestaan.
En juist daar zegt Jezus dat Hij het Licht van de wereld is. De Farizeeën hebben onmiddellijk begrepen wat Hij daarmee in feite heeft
gezegd. Een rabbijn had kunnen zeggen dat hij een licht was. Dat
zijn onderwijs iets van het licht van God zelf kon doorgeven. Maar
Jezus zegt hier dat Hij het unieke en enige Licht van de wereld is.
Dat is een Messiaanse claim. Iedereen kende de profetie van Jesaja,
die over de ware Knecht van de Heer dit zei: "Ik zal U beschermen
en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor
de heidenvolken." (Jes. 42:6) Ze wisten dat de Messias zou komen
tot een "volk dat in duisternis wandelt", dat dan een "groot licht"
zou zien. En ze wisten ook dat de Heere God Zelf de bron van alle
licht was, zoals Jesaja het weergaf in hoofdstuk 45: "Ik ben de
Heere, en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis." (Jes. 45:6b, 7) De Messias zou immers de volmaakte vertegenwoordiger van God op aarde zijn, en delen in Zijn macht en
eigenschappen. Daarom kon Maleachi over de Messias zeggen dat
de Heere naar Zijn tempel zou komen, en vervolgens dat de Engel
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van het verbond zou komen. De komst van deze Engel, van deze volmaakte Boodschapper, is hetzelfde als de komst van God Zelf. (Mal.
3:1) En ze wisten hoe God tot Zijn Knecht gesproken had: "Ik heb U
ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn
tot aan het einde der aarde." (Jes. 49:6) Als Jezus waarachtig het
Licht van de wereld is, dan is Hij dus de Knecht van de Heere, de
Messias. Maar Johannes heeft ook al gezegd in de proloog dat "het
licht in de duisternis schijnt", maar de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Het evangelie heeft ons al gezegd dat Jezus het
"waarachtige licht" was, "dat in de wereld komt en ieder mens verlicht." Johannes heeft ons al gezegd, dat "het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan
het licht." (3:19) We weten dus al dat de verschijning van het Licht
voor het volk dat in duisternis wandelt niet heeft geleid tot de erkenning van het Licht.
Jezus Christus is dit waarachtige licht. Zijn licht van de waarheid
verdrijft de duisternis van de leugen. Zijn licht van het leven verdrijft
de duisternis van de dood. Zijn licht van de heiligheid verdrijft de
duisternis van de onreinheid. Zijn licht van blijdschap verdrijft de
duisternis van verdriet en angst. De duisternis is er niet tegen
bestand. Dat is wat dit prachtige beeld ook steeds wil zeggen. De
duisternis kan het licht niet overwinnen. Het moet wijken voor het
licht. Alleen wanneer mensen de duisternis meer liefhebben dan
het licht, kunnen ze zich voor dat licht blind houden. En dat is een
ernstige zaak. Wie zich afkeren van dit licht, keren zich af van de
Heere God zelf. Jezus zegt hier niet alleen dat Hij een licht is dat uiteindelijk teruggaat op de bron van het licht in God zelf. Als Hij het
Licht der wereld, is Hij God Zelf. Zo lezen we in Psalm 27:1, “De
Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is
mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" God is het licht
en het leven en Johannes zegt in de proloog dat Jezus dit licht en dit
leven is. Hij is God Zelf, het vleesgeworden Woord.
Waarom zegt Jezus dit nu in de voorhof van de vrouwen, bij de
schatkist? Het is in de voorhof van de vrouwen dat vanaf de eerste
nacht van het Loofhuttenfeest een groot aantal lichten werd
ontstoken. Die lichten brandden dan de gehele nacht door. Dat
werd de "verlichting van de tempel" genoemd. Hoe wist het volk
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Israël in de woestijn hoe ze 's nachts moesten reizen? Hun weg
werd verlicht door een kolom van vuur die voor hen uitging, zoals ze
overdag werden geleid door een rookkolom. Vandaar het aansteken
van deze lichten op het feest, dat werd gevierd als een gedachtenis
aan deze reis door de woestijn. Wat zegt Jezus dus in vers 12 van
ons hoofdstuk? Wie Hem volgt als het ware Licht, zoals het volk
Israël het licht van de vuurkolom heeft gevolgd in de woestijn, in de
duisternis van de nacht, die heeft het licht van het leven. Die
overleeft de reis door de woestijn van de schaduw van de dood. De
bevrijding van het volk in de woestijnreis, wordt mogelijk hier en nu,
wanneer het volk Jezus volgt als de vuurkolom, als de "Engel" die
voor hen uitging, zoals Exodus 23 het noemt: "Zie, Ik zend een Engel
voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de
plaats die Ik gereedgemaakt heb." (Ex. 23:20) Jezus zegt hiermee
dat Hij het Licht en het Leven is, de Messias die God Zelf is in Zijn
eigenschappen en Macht. Dat Hij het is, die het volk uit de
duisternis zou bevrijden in een nieuwe reis door de woestijn - nu in
geestelijke zin - naar het beloofde land van Gods Koninkrijk.
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41 – Een dubbel getuigenis
Joh. 8:12-20
Jezus zegt niet alleen dat Hij het Licht der wereld is, maar Hij doet
ook een oproep om in Hem te geloven. Wie Hem volgt, zal het licht
van het leven hebben. Dat is een oproep tot discipelschap. Zo heeft
Jezus Zijn discipelen geroepen, met de woorden: Volg Mij! Het joodse volk had in de woestijn de vuurkolom en de rookwolk gevolgd en
ze waren aangekomen in het beloofde land. Jezus weet de weg en is
in eigen persoon de Weg. Wie Hem volgt gaat op de weg van het
eeuwige leven: dat is een weg die wordt bepaald door de kennis van
God en een weg die naar God toe leidt.
Tot die weg en die kennis worden mensen opgeroepen. Het
woord "volg Mij" is een gebod zoals een legeraanvoerder het kan
zeggen tegen zijn soldaten of zoals een meester kan zeggen tegen
een slaaf. Het wordt gezegd door een leraar tegen zijn leerlingen.
Het is een woord met volstrekt gezag. En het enige passende antwoord is dan ook dat je ofwel Hem volgt ofwel Hem nadrukkelijk
weigert te volgen. Het is zo'n sterke uitdrukking dat er geen grijsgebied bestaat. Alle halfslachtigheid wordt uitgesloten. Je kunt
Jezus niet een beetje volgen, Zijn licht een beetje laten schijnen
over je eigen leven. Je volgt Hem of je volgt Hem niet. Het is gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, geloof of ongeloof, maar daar zit
niets tussen in. En alle toehoorders moeten dit goed begrepen hebben. Jezus zegt dat Hij de Messias is, en meer dan dat, dat Hij de
Heere God zelf is. Want Jezus zegt is heel duidelijk en niet geheimzinnig. Vandaar de reactie van ongeloof - onwillige verwerping - die
nu volgt.
De aanval op Jezus is gebaseerd op de Bijbelse wetgeving. Jezus
houdt zich niet aan de regels. Hij legt een getuigenis af over zichzelf,
en staat daar alleen in. "U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is (dus)
niet waar." (Vers 13) Iedereen kan zeggen wat Jezus hier zegt.
Iedereen kan dat beweren. Maar elke bewering heeft ondersteuning nodig in de vorm van een getuigenis. De evangelist Johannes
weet dat zelf ook heel goed. Het principe wordt niet bestreden.
Deze kwestie zijn we ook al eerder tegengekomen. In het vijfde
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hoofdstuk hebben we gelezen dat Jezus zegt: "als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is."
(5:31, 32)
In dat hoofdstuk verwijst Jezus ook naar het getuigenis van Johannes de Doper maar zegt er meteen bij dat Hij Zijn claim niet wil baseren op het getuigenis van een mens. Zo lezen we in de verzen 33
en 34 van dat hoofdstuk, dat Jezus alleen het getuigenis van Johannes de Doper noemt "opdat u behouden wordt." Van meet af aan
wil Jezus dat alleen het getuigenis van de Vader gehoord wordt. Het
is de Vader, die Hem gezonden heeft, die zelf van Hem getuigd
heeft. Het zijn de Schriften – door Jezus zonder reserve als het
Woord van God gezien – die van Hem getuigen.
Vers 14 tot en met vers 18 geven nu het uitgebreide antwoord
van Jezus op deze aanval van de Farizeeën. "Hoewel Ik van Mijzelf
getuig, is Mijn getuigenis waar." Hoezo is het waar, als er geen bewijs voor die waarheid in een getuigenis kan worden gevonden? In
zekere zin ligt al meteen hier een ontmaskering van de aanval van
de Farizeeën. De Farizeeën hebben toch de woorden van Jezus gehoord? Die woorden zijn geen voorstel om de waarheid op een
bepaalde wijze te benaderen, Jezus spreekt niet als een filosoof. De
woorden van Jezus zijn geen voorstel om de woorden van de bijbel
op een bepaalde manier te interpreteren, Jezus spreekt niet als
theoloog.
In het zevende hoofdstuk is er een controverse over het onderwijs van Jezus. Daar zegt Jezus: "Als iemand de wil heeft om Zijn
(Gods) wil te doen, zal hij van dit onderricht weten (dus onmiddellijk
inzien) of het uit God is, of dat" Jezus alleen maar vanuit zijn eigen
menselijke ervaringen en perspectief spreekt. Het Woord van God is
openbaring, de woorden van Jezus zijn openbaring. Het zijn woorden die onmiddellijk door het hart en het innerlijk van de mens kunnen worden aanvaard, wanneer de bereidheid aanwezig is om de
wil van God te zoeken. Wie die bereidheid niet heeft, vraagt net als
de Farizeeën, eventueel op grond van een of ander beginsel, om
bewijs, na bewijs, na bewijs. Het getuigenis van Jezus alleen is niet
voldoende? Maar Hij is het vleesgeworden Woord! Alles wat Hij
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spreekt heeft Hij van God de Vader gehoord en alles wat Hij doet,
heeft Hij de Vader zien doen.
Daarom is het antwoord van Jezus in vers 14 de soevereine bevestiging van Zijn status. Waarom is het getuigenis van Jezus over
Zichzelf waar? Waarom gaat het beginsel dat voor elke bewering
een ondersteunend getuigenis nodig is hier niet op? Omdat Jezus
niet gokt, vermoedens uit, vanuit zijn verstand redeneert of oordeelt, maar kan zeggen "Ik weet (onmiddellijk en met volmaakt
inzicht) waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heenga." Een dergelijke bewering kun je niet opnemen in een wijsgerige of theologische discussie. De beslissing over de waarheid van een dergelijke
uitspraak ligt niet in het verstand of in de gevoelens, maar in de wil
waarmee iemand zich buigt voor de openbaring van God Zelf. Het is
precies dezelfde manier waarop in het Oude Testament de woorden
van Mozes moeten zijn aanvaard als het Woord van God. En zo is
het gegaan met de woorden van alle profeten. God heeft gesproken! Daarop volgt geen discussie, maar ofwel volkomen aanvaarding of opzettelijke verwerping.
Jezus spreekt vervolgens een waarheid die hen tot nadenken had
moeten stemmen. "Maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar
Ik heenga." De Farizeeën oordelen over Hem zonder Hem te kennen. Ze weten niets van Zijn wondertekenen, van Zijn zending in de
wereld, zelfs niet van zijn geboorte in Bethlehem. Toch oordelen ze
over Hem. Waarom weten ze dat alles niet? Ze hadden makkelijk in
de archieven van de tempel kunnen nakijken, dat Jezus in Bethlehem geboren was. En dat Zijn claim op de Messiaanse titel dus niet
zonder grond was. Ze hadden kunnen navragen bij al die mensen
die Jezus hadden meegemaakt in Galilea. Maar ongeloof is altijd een
kwestie van onwil. En ongeloof leidt altijd tot onwetendheid. Ongeloof zal altijd om bewijs vragen en vervolgens om bewijzen van de
bewijzen enzovoorts. Maar het bewijs ligt rechtstreeks in de woorden van Jezus Zelf; en een hart dat erop gericht is om de wil van
God te doen zal dat ook onmiddellijk kunnen inzien. Maar zolang
mensen zijn gericht op hun eigen status of eer, of de duisternis
meer liefhebben dan het licht omdat we werken boos zijn, of onverschillig zijn tegenover het eeuwige leven omdat ze zich uitsluitend
richten op het leven van hier en nu, kunnen ze dit getuigenis van
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Jezus niet aanvaarden. In vers 15 zegt Jezus daarom: "U oordeelt
naar het vlees." Vrij vertaald: je kijkt alleen maar naar de buitenkant, je kijkt met je gevoel of met je verstand, de waarheid die je
zoekt moet aangenaam zijn voor je oren en je een goed gevoel over
jezelf geven. De waarheid die je zou kunnen aanvaarden moet passen bij de overtuiging die je al had. Maar de waarheid van Jezus is
niet aangenaam voor het gevoel – want ieder die kwaad doet, haat
het licht. En de waarheid van Jezus past niet bij onze verstandelijke
overwegingen - want Hij is de waarheid in eigen persoon. De Farizeeën oordelen naar het vlees, en verwerpen daarom het getuigenis
van Jezus over Zichzelf.
In het tweede deel van vers 15 zegt Jezus dat Hij niet op die manier oordeelt. Hij oordeelt niet naar het vlees. "Ik oordeel niemand.
En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar." En Jezus zal zeker oordelen. De Vader heeft Jezus de macht gegeven "om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is." (5:27) Maar dat oordeel is
volledig in harmonie met het oordeel van de Vader. "Mijn oordeel is
rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader,
Die Mij gezonden heeft." (5:30) en om deze innerlijke en onverbrekelijke samenhang van de wil van de Vader en het handelen van de
Zoon gaat het nu juist. "Want Ik ben niet alleen." Jezus, die getuigenis afgelegd van Zichzelf, spreekt niet uit zichzelf en oordeelt niet
over zichzelf buiten God om. Hij is niet alleen, "maar (degene die
hier voor u staat en getuigenis aflegt ben) Ik en de Vader, Die Mij
gezonden heeft." Hoewel het getuigenis van Jezus waarachtig is,
een volkomen openbaring van God Zelf, is het ook nog eens waar
op grond van het Bijbelse principe. Het is waar dat in "uw wet" een
beginsel is opgenomen over het getuigenis van twee mensen. Dat is
nodig voor de bevestiging van de waarheid omdat mensen liegen.
Maar hier staat God de Zoon. Hij heeft die bevestiging vanuit een
getuigenis van een ander helemaal niet nodig. Maar zo je wilt, is dat
getuigenis er wel degelijk. Het getuigenis van Johannes de Doper
zou hen niet overtuigd hebben – toch is dat een bevestigend
getuigenis. En er zijn de getuigenissen van de discipelen, het getuigenis van de Schriften, het getuigenis van al diegenen die tot geloof
zijn gekomen op grond van een wonderteken van Jezus. Maar op
dat alles beroept Jezus zich niet. Vers 18: "Ik ben het Die van Mijzelf
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getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij." Als je
dan per se een bevestigend getuigenis wilt, dan is er het getuigenis
van de Vader.
De reactie op deze woorden is vol spot. Ze zeggen tegen Hem
"Waar is Uw Vader?" In hun oren was het ondenkbaar dat Jezus zich
kon beroepen op een rechtstreeks getuigenis van God zelf. Nu is er
ook geen apart getuigenis van de Vader – behalve de stem uit de
hemel die gehoord werd door Johannes de Doper en door de
discipelen bij de verheerlijking op de berg. Het getuigenis van de
Vader is onmiddellijk aanwezig in het optreden van Jezus Zelf. "Ik en
de Vader zijn één." Jezus zeg dus, dat in en door Zijn woorden en
optreden God de Vader Zichzelf openbaart. Het ondersteunende
getuigenis van God is aanwezig in het getuigenis van de Zoon over
Zichzelf! Vandaar de spot. Waar is dan dit zelfstandige, aparte
getuigenis van God over Jezus? "Waar is Uw Vader dan?" Zoals
Jezus later tot Zijn discipelen zou zeggen, "als u Mij gekend had, zou
u ook Mijn vader gekend hebben." (14:7) "Wie Mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien." (14:9) En al eerder had Hij gezegd: "Wie de
Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft." (5:23)
De Farizeeën meenden dat zij de Vader kenden. Zij zochten het
eeuwige leven in de Schriften, en in de vervulling van de wet. Maar
als dan de Zoon komt, die "sprekend Zijn Vader is", dan herkennen
zij Hem niet. En Jezus velt dan ook een oordeel: "U kent Mij niet en
evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader
kennen." Wie Jezus niet kent, kent God niet. Dat is ook een belangrijk beginsel in onze tijd. Nu er zo velen in onze kerk zijn die wel durven te bevestigen dat God bestaat, dat er een zorgzame voorzienigheid in de wereld werkzaam is, dat zij "gedragen worden" door
machten en krachten van deze God, maar tegelijkertijd Jezus hooguit zien als een van de profeten. Als een persoon die ons iets over
God heeft geleerd. Maar wie Jezus niet kent – Hem niet aanvaarden
kan als de Zoon van God, als de Gelijke van God, als het Lam van
God, als het Leven en het Licht van de wereld, kortom als Heere –
kent precies om die reden ook God niet. Alles wat mensen zeggen
over God en alle dienstbetoon aan een God die men pretendeert te
kennen buiten Jezus om, is afgoderij. "Niemand heeft ooit God gezien", zegt Johannes in de proloog, "de eniggeboren Zoon, Die in de
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schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard." (1:18)
Niemand kan God kennen buiten Jezus op. Het is ook maar een mager en onvolgroeid geloof dat mensen hebben wanneer zij Jezus
niet erkennen. God is het vage mysterie waar wel een bepaalde
warmte van uitgaat maar geen licht. Van wie we wel denken dat Hij
vol van genade is, maar van wie we de waarheid niet kennen. Het is
een Godsbeeld van eigen makelij: God is mijn herder, die voor mij
zorgt, soms, vaak of meestal al naargelang mijn omstandigheden, en
tot wie ik kan bidden in nood. Maar Zijn Woord leren kennen en Zijn
wil leren gehoorzamen, dat willen de meeste mensen niet. En toch
is dat precies de reden dat Jezus in de wereld gekomen is.
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42 – Sterven in je zonde
Joh. 8:21-30
Drie keer zegt Jezus tegen Zijn toehoorders in dit gedeelte, dat zij
zullen sterven in hun zonde. Waarom zegt Hij dat? We moeten eerst
naar de achtergrond kijken. De missie van Jezus is nu ongeveer
tweeënhalf jaar onderweg. Bijna iedereen in Judea en Galilea heeft
over Hem gehoord. Volgens het getuigenis van Johannes moeten er
dagelijks wonderen zijn geweest, wonderbare genezingen. In het
evangelie staat alleen maar een selectie van deze wonderen vanwege het doel van het evangelie. In hoofdstuk 20 vers 30 schrijft de
evangelist dat Jezus "in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel
veel andere tekenen gedaan" [heeft], "die niet beschreven zijn in dit
boek." De inwoners van Jeruzalem, de mensen in de dorpen, soms
alleen bezocht door de 70 discipelen die Hij had uitgezonden, of
door de 12 apostelen, de familie van Jezus en al hun verwanten en
alle leerlingen van Johannes de Doper – zij allen hebben de boodschap van Jezus gehoord. Niemand kon doen wat Hij deed. Niemand
sprak zoals Hij sprak. Zijn onderwijs was zonder zijns gelijke in de
wereld. En dat onderwijs was niet moeilijk te begrijpen. Jezus en de
Vader zijn één, Hij is de Messias die sterven moest voor de zonden
van de wereld. Het is een duidelijke, niet mis te verstane boodschap. Maar "de Zijnen hebben Hem niet aangenomen."
Wat moet je daar nu van denken? Jezus zelf heeft al uitgelegd
waarom mensen niet in Hem geloofd hebben. In de eerste plaats is
iedereen die niet gelooft al veroordeeld. Dat is de situatie van alle
mensen nog voordat ze over Jezus horen. Zo hebben we dat gelezen
in het derde hoofdstuk, in vers 18: "wie niet gelooft, is al veroordeeld." En in datzelfde hoofdstuk lezen we in de tweede plaats,
waaróm mensen niet geloven: "want hun werken waren slecht."
Men komt niet tot het licht, "opdat zijn werken niet ontmaskerd
worden." (Vers 20.) En dan het derde, de onwil. In het vijfde
hoofdstuk lezen we het zo: "En toch wilt u niet tot Mij komen opdat
uw leven hebt." U wilt niet! Je kunt zelfs een of ander geloof hebben in Jezus, en toch niet werkelijk tot Hem willen komen. Je kunt
Jezus zien, en dan zou je zeggen dat aan alle tegenspraak een einde
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komt. Maar dan lezen we in het zesde hoofdstuk (vers 36) "Ik heb u
gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet." Johannes
zegt dus dat de "Zijnen" Jezus niet hebben aangenomen, omdat ze
niet wilden, omdat ze niet ontmaskerd wilden worden, omdat diep
in hun hart geen bereidheid was om God te kennen. Zij hebben de
wil niet gehad om Gods wil te doen, en waren daarom niet in staat
om het onderwijs van Jezus te aanvaarden als wat het werkelijk
was, namelijk onderwijs van God zelf. (Vergelijk 7:17)
Veel mensen denken dat ze gewoon hun leven kunnen leiden zoals het hun goed dunkt. En uiteindelijk zal God al hun goede en
slechte daden gaan wegen en als er dan meer goed is dan kwaad
dan zal het oordeel gunstig uitvallen. Ze maken zich niet druk over
een toekomstig oordeel. Maar het oordeel is niet in de toekomst. Je
bent al geoordeeld. Je hebt geloof nodig om dit oordeel voor de
toekomst te veranderen. Het is alsof het proces al heeft plaatsgevonden en het oordeel is geveld, en nu kun je nog een laatste
beroep doen op de Rechter. Je kunt "in hoger beroep" gaan door te
verwijzen naar Jezus' offer voor de zonden. En die Rechter heeft ook
maar één enkele grond om je te begenadigen, en dat is dat je gelooft in Jezus Christus die het oordeel gedragen heeft. Het bijzondere is dat je dat alleen maar hoeft te willen. Dat hebben we op
meerdere plaatsen al gezien. Je moet het willen.
Tegenover dit ongeloof zegt Jezus nu: "Ik ga heen en u zult Mij
zoeken, en in uw zonden zult u sterven; waar Ik heen ga kunt u niet
komen." Johannes zegt dat Jezus dit "opnieuw" tegen hen zei. We
lezen inderdaad in het zevende hoofdstuk, in vers 34: "U zult Mij
zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen."
Misschien heeft Jezus dit inderdaad heel vaak tegen hen gezegd.
Maar nu zegt Hij ook dit woord: "U zult sterven", dat wil zeggen u
zult sterven zonder vergeving te hebben ontvangen, u zult sterven
in uw zonden. Dat is de waarschuwing die van Zijn evangelie uitgaat. Als je sterft zonder in Christus te geloven, heb je de vergeving
niet ontvangen, en dus blijf je in je zonden, die zonde blijft aan jou
vastzitten, die schuld gaat niet meer weg. En met die zonde en
schuld in je en om je heen kun je niet in Gods tegenwoordigheid
komen. Waar Jezus hééngaat - dat is naar de tegenwoordigheid van
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de Vader - kunnen zij niet komen die nog in hun zonden zijn, van
wie de zonde niet verzoend is. Waar "zijn" ze dan?
Dat is nu precies wat wij moeten verstaan onder de hel. Dat is een
plaats of misschien beter een toestand van een mens die door de
zonde niet in de tegenwoordigheid van God kan komen. De bijbel
leert dat alle mensen die in hun zonden gestorven zijn buiten de
tegenwoordigheid van God zullen bestaan. Wat is dat voor een bestaan? Wat betekent het, dat de realiteit die jou omringt, de
omgeving waarin je bent, uitsluitend en alleen door de zonde wordt
bepaald en er geen sprankje van Gods licht meer kan worden gezien? Wat is dat voor totale duisternis? Heeft de mens dan voor
eeuwig een geweten dat hem aanklaagt? Is er een eeuwig durende
geestelijke pijn door het gescheiden zijn van God? Wie ervoor kiest,
bewust, omdat hij het niet wil, om buiten de tegenwoordigheid van
God te blijven, die krijgt het lot waarvoor hij gekozen heeft. Hij blijft
omringd door de zonden die zijn leven op aarde hebben gekenmerkt. Het 21e hoofdstuk van het boek Openbaring zegt het zo:
"maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken,
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle
leugenaars: hun deel is in de pool die van vuur en zwavel brandt. Dit
is de tweede dood." Wat is dat, die tweede dood? Is dit het definitieve einde voor al diegenen die in hun zonden sterven? Of is dit
de eeuwige bestemming voor al diegenen die onder Gods wet veroordeeld zijn? Betekent de "tweede dood" een eeuwig sterven? Of
is het een definitief einde, een laatste sterven? Maar of het nu het
een of het ander is, er is geen enkele reden om er naar te verlangen.
In vers 22 vinden we de spot. "Hij zal toch Zichzelf niet doden?"
Dat is een reactie op het woord van Jezus, dat Hij zal heengaan. Zal
Hij dan zelfmoord plegen? In de theologie van de rabbijnen ging een
zelfmoordenaar niet naar de komende wereld, dat was de ergste
zonde, en zo iemand werd niet door God begenadigd. De diepste
plaats van de hel was gereserveerd voor een zelfmoordenaar. Ver
weg van wat zij noemden de "schoot van Abraham". Dus ze zeggen
hiermee eigenlijk spottend: zegt Jezus nu dat Hij Zichzelf naar de hel
stuurt, door zelfmoord te plegen? Dat is dan inderdaad een plaats
waar wij niet kunnen komen! Jezus zegt tegen hen dat zij niet kun-
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nen komen waar Hij naartoe gaat. Wat denken deze mensen dus?
Zij denken van zichzelf dat zij tot de rechtvaardigen behoren die een
plaats hebben gereserveerd in de schoot van Abraham. Zij zien zichzelf niet als wat ze zijn, namelijk als zondaars die het oordeel van
God over hun werken hebben verdiend. Ze laten zich door het
woord van Jezus niet in hun geweten raken. Zij willen het licht niet,
omdat hun werken boos zijn – precies zoals het derde hoofdstuk
van Johannes het zegt. Dat is de oorzaak van de spot. Jezus is gekomen om zondaars te roepen tot bekering, maar zij zien zichzelf als
rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En het resultaat is
dan altijd spot. Dat is de eerste manier om in je zonden te sterven:
de arrogantie van mensen die menen, dat zij op grond van hun werken al rechtvaardig zijn tegenover God. De onwil om in te zien, dat
Jezus de duisternis van hun werken aan het licht brengt.
Gaat het hier nu per se om mensen die een kwaadaardig leven
hebben geleid? Waarschijnlijk zijn deze mensen naar menselijke
maatstaven gemeten inderdaad zeer vroom en rechtvaardig. Het
zouden ook in onze tijd de steunpilaren van de maatschappij zijn
geweest. Maar we moeten wel bedenken dat Gods wet anders
werkt dan een menselijke wet. Menselijke gerechtigheid is buitengewoon buigzaam, afhankelijk van interpretatie en praktische omstandigheden. Maar het effect van Gods wet is duidelijk: niemand
wordt gerechtvaardigd voor God op grond van de eisen, de werken
van de wet. Waarom niet? Omdat, zoals Jacobus zegt (2:10) dat
"wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt,
schuldig is geworden aan alle geboden." God heeft daarom van
meet af aan van de mens een gerechtigheid geëist, die uit het geloof is. De functie van de wet was, dat we zouden beseffen hoe belangrijk Gods genade was, en dat onze relatie met God ten diepste
door geloof wordt bepaald. Om te leren dat "de rechtvaardige uit
het geloof leven zal." De wet alleen geeft ons dat niet. De wet zegt
immers dat de mens die zich nauwkeurig aan de voorschriften van
de wet houdt, daardoor zal leven. Maar de wet die ons de
gerechtigheid moest leren, is – wanneer het zonder geloof is – het
instrument geworden van onze veroordeling. Niet uit zichzelf, want
de wet op zichzelf is heilig en volkomen en goed. Maar omdat er
zonde is. Door de zonde wordt de wet het instrument van onze
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dood, door de zonde staat de mens onder de vloek. "Er staat
immers geschreven," zegt Paulus, "vervloekt is ieder die niet blijft
bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te
doen." (Gal. 3:10) Deze mensen willen gerechtvaardigd worden op
grond van de werken van de wet. Maar God heeft een andere
gerechtigheid gebracht, die het ware wezen en de functie van de
wet juist aan het licht brengt. De wet geeft kennis van de zonde. Dat
is haar functie. En dan blijkt dat wij allen hebben gezondigd en de
heerlijkheid van God missen. En dan zonder enige prestatie van
onze kant worden gerechtvaardigd door Gods genade, door de
verlossing in Christus Jezus. (Rom. 3:20-21) Als wij dat geloven!
Terug naar de tekst. De Farizeeën hebben net tegen Jezus gezegd,
vol van hun eigen gerechtigheid en met arrogante spot, dat Jezus
dan waarschijnlijk naar de hel gaat als zij daar niet kunnen komen.
En dan zegt Jezus in vers 23 tegen hen dat zij inderdaad bij die
plaats horen. "U bent van beneden." M.a.w.: 'Jullie zijn inderdaad
van die plaats waar jullie nu aan denken.' Zij hadden gedacht dat
Jezus naar de hel ging, en Jezus zegt: 'daar horen jullie thuis.' Deze
arrogantie en deze hypocrisie komen overeen met de hel, met dat
bestaan buiten Gods tegenwoordigheid. Hun woorden spreken van
de duisternis waarin zij leven. 'Jullie zijn van beneden, jullie zijn
onder de macht van de zonde, jullie arrogantie is gebaseerd op een
leugen.' Iedereen die vertrouwt op zijn eigen werken, goedheid,
kwaliteit of religie is een slachtoffer van de macht van de zonde. En
het eindpunt van het leven is voor zo iemand het buitengesloten
worden van Gods tegenwoordigheid. En dan zegt Jezus: "Ik ben van
boven." Hij komt vanuit de volle tegenwoordigheid van God, in Hem
is de volheid van God lichamelijk tegenwoordig. Wat een contrast!
Jezus die vanuit de hemel is gekomen en Gods woord spreekt staat
tegenover mensen die vol trots naar hun eigen gerechtigheid verwijzen, en daardoor juist onderweg zijn naar de hel.
Het contrast wordt nog een keer uitgesproken. Vers 23b: "U bent
van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld." Wat betekent het
woord, de wereld? Het is het Griekse woord kosmos. Daarmee
wordt niet het heelal bedoeld, de planeten en sterren, maar het
systeem van de menselijke wereld, de manier van denken en de
neigingen en de instituties. De wereld in de taal van Johannes is het
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geestelijke systeem van het kwade; het is weliswaar uit God
voortgekomen, maar het heeft zich tegen Hem gekeerd, het verkeert in een staat van rebellie. Iedereen die niet in Jezus gelooft, behoort bij dat systeem. Het staat vijandig tegenover God en Christus
en de heilige Geest, het verwerpt de bijbel vol onbegrip, en het kent
een latente of openlijke vijandschap tegenover christenen. Het is de
plaats waar materialisme en nationalisme en hebzucht en arrogantie vandaan komen. Het is de sfeer van corrupte politiek, van
leeg en ijdel eerbetoon, van hypocrisie en van de leugen.
Zo moeten we het onderscheiden van de schepping. Dat is een
goede maaltijd, en een gelukkige vriendschap, en de schoonheid
van de zonsopgang. Dat is schepping. Wat de wereld is, vinden we
in de brief van Jacobus. Lezen we het vierde vers van het vierde
hoofdstuk: "Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat
de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan
nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God
aangemerkt." En Johannes leert ons in zijn eerste brief: "Want al
wat in de wereld is: de begeerten van het vlees, de begeerten van
de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is
uit de wereld." Wie in Jezus gelooft, hoort niet bij de "wereld". Zo
horen we het ook in Johannes 17:16, "Zij zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben." Daarom zegt Jezus tegen deze
mensen, dat zij zullen sterven in hun zonden. "De wereld gaat
voorbij met haar begeerte", en wie tot die wereld wil behoren zal
met haar verdwijnen. Maar "wie de wil van God doet, blijft tot in
eeuwigheid." (1 Joh. 2:17)
In vers 24 gebruikt Jezus opnieuw de godsnaam voor zichzelf. "Als
u niet gelooft dat Ik (het) ben, zult u in uw zonden sterven." Ik ben!
Dat is de naam van de Heere God zelf zoals Hij Zich aan Mozes
bekendmaakte. Zo lezen we het in Exodus 3:14, "En God zei tegen
Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de
Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden." We
zagen al eerder dat Jezus duidelijk claimt God Zelf te zijn, het
vleesgeworden Woord te zijn. Hij is de weg, de waarheid en het
leven, Hij is het Brood des levens, Hij is de opstanding en het leven.
Hij is. "IK BEN" Dat is de volle openbaring van wie Hij is. Er is maar
een weg om aan het uiteindelijke oordeel te ontkomen en dat is
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geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is de boodschap van het
evangelie naar Johannes steeds opnieuw. Want al deze dingen zijn
geschreven opdat wij zouden geloven dat Jezus de Christus is, de
Zoon van God, en opdat wij door te geloven het leven zouden
hebben in Zijn Naam. Wie Hem verwerpt, zal zonder vergeving
sterven in zijn zonden.
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43 – Wie is Jezus?
Joh. 8:25-30
Tot dusver hebben we drie verschillende manieren gezien, om in
het ongeloof te blijven steken. Drie manieren om te sterven in je
zonden, zonder vergeving. In de eerste plaats de overtuiging dat je
zelf rechtvaardig kunt zijn, de arrogante houding van vers 22. Je zult
het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan zoals ze nu bezig
bent, zegt Jezus, "waar Ik heenga, kunt u niet komen." En dan de
reactie, zal Jezus de ultieme zonde van de zelfmoord plegen? Er zit
een houding achter van iemand die er zeker van is dat hij alles
gedaan heeft wat God van hem maar kan vragen. Maar ze moeten
begrijpen – en dat is vanuit ons perspectief bepaald niet makkelijk –
dat "wat hoog is onder de mensen, [...] een gruwel [is] voor God.
(Lukas 16:15) Het is onmogelijk je eigen gerechtigheid tegenover
God op te richten. En alleen mensen die daar toch van overtuigd
zijn, zullen tegen Jezus zeggen wat ze hier zeggen in vers 22.
Dan de tweede manier. Deze mensen waren ook van mening dat
hun leven door de hemel, dus van "boven" werd bepaald. Jezus
helpt ze uit de droom: "U bent van beneden, Ik ben van boven." In
de ogen van deze Farizeeën kwam Jezus niet uit de hemel maar uit
de hel, en zou Hij door zijn dood weer terugkeren naar de hel. Maar
het is precies andersom. Hun manier van denken en leven is uit de
hel, want ze leidt tot de hel. Ze leidt tot de ultieme en radicale vervreemding van God. Langs de weg van de nauwkeurige wensvervulling kom je alleen maar de dood tegen. Daarover hebben we de
vorige keer uitvoerig gesproken.
En dan de derde manier. De godsdienstigheid van de Farizeeën
paste precies bij de wereld. Over de betekenis van dat woord "wereld" in dit evangelie hebben we al gesproken. Dat is het onzichtbare geestelijke systeem dat de wereld domineert. Het is volgens de
apostel Johannes in zijn eerste brief samen te vatten als de begeerten van het vlees, de begeerten van de ogen en de hoogmoed van
het leven. Die wereld is door God ooit geschapen, heeft tegen God
gerebelleerd, en gaat voorbij. Het is de wereld van ambitie en
corruptie, van instituties die onze menselijkheid beschadigen, van al
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onze gemeenschappelijke vanzelfsprekendheden waarmee we Gods
wil tegenspreken. De koninkrijken van deze wereld zijn het eigendom van een enkele kwade macht. Er is geen ontsnappen aan, behalve langs de weg die Jezus verkondigd heeft. En wie in Jezus gelooft is niet van deze wereld, zoals Hij niet van deze wereld is. (Joh.
17:14)
Niemand hoeft te sterven in zijn of haar zonden. Iedereen kan het
eeuwige leven ontvangen in de Naam van Jezus Christus. Alleen
geloof is nodig. Wat moeten we dan geloven? We moeten geloven
dat Hij het is, dat wil zeggen dat Hij de Ik ben is van Exodus 3.
Geloven in Jezus betekent geloven in Degene die door God gezonden is. In de persoon van Jezus is God volledig aanwezig. Alles wat
God is, heeft Hij geopenbaard in Jezus Christus. Hoe ontsnap je dus
aan het eeuwige oordeel? Of eenvoudiger, hoe word je een
christen? Door de waarheid te geloven over Jezus Christus. In Hem
te geloven als de Zoon van God. De kern dus van het Bijbelse geloof
in Jezus, is te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Vervolgens te
geloven dat Hij het vleesgeworden Woord is. God is geopenbaard in
het vlees, zoals Paulus zegt. En dan vervolgens te geloven dat Hij gestorven is aan het kruis van Golgotha als het volmaakte zond-offer,
dat verzoening geeft voor alle zonden. Zoals wij zeggen wanneer wij
avondmaal vieren: "eet, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar
lichaam van onze Heere Jezus Christus is overgegeven tot een
volkomen verzoening voor al onze zonden." Dat is de kern van het
christelijk geloof. Als je daar iets van weg neemt of aan toevoegt,
heb je een andere evangelie of een andere Christus. Wie dit niet
over Christus predikt, die predikt niet de waarheid.
Je kun zeggen, wat moet je dan denken van mensen die wel in
(een of andere) God geloven maar niet in de Heer Jezus Christus?
Dat zijn geen christenen. Hoezeer wij ook hen waarderen, hoe goed
ze ook leven, wat ze ook maar van zichzelf zeggen. Volgens onze
tekst zullen zij sterven in hun zonden. En wat moet je dan denken
van mensen die allerlei dingen over Jezus geloven, maar ook geloven dat ze zich aan bepaalde regels en voorschriften moeten houden? Ook zij zullen sterven in hun zonden. En wat moet je dan
denken van mensen die in Jezus de profeet, een goed mens, een
martelaar en een groot religieus leider zien? Ook zij zullen in hun
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zonden sterven. Waarom? Omdat zij allen niet hebben erkend dat
alleen de Zoon van God, de Heere Jezus Christus het volmaakte
zondoffer is waaraan je niets kunt toevoegen. En dat je alleen de
verzoening met God kunt ontvangen op grond van het volbrachte
werk van Christus aan het kruis. De verlossing is door genade alleen,
door geloof alleen, door Christus alleen. Sola Gratia, Sola Fide, Solus
Christus. Dat was de oproep van de Reformatie aan de wereldkerk
van toen. Dat evangelie van de genade was herontdekt door Maarten Luther, door Johannes Calvijn, door Menno Simons. Dat is het
Bijbelse evangelie. En zo vinden we het hier in onze tekst: "als u niet
gelooft dat Ik (het) ben, zult u in uw zonden sterven." (Vers 24)
Er zijn veel mensen die tegenover dit evangelie hun schouders
zullen ophalen, of zullen zeggen: "wie zegt dat dan? Wie durft dit
alles dan te beweren? Wie durft te zeggen dat ik verlossing nodig
heb, terwijl ik van mijzelf weet dat ik mijn best doe en een goed
leven leid?" Zo zeggen de Farizeeën in vers 25 tegen Hem: "Wie
bent u?" Wie denk je wel dat je bent? Dat zeggen ze natuurlijk in
spot. Alsof ze willen zeggen: weet je wel wat je zegt? Ben je niet een
waanzinnige? Het is inderdaad het een of het ander. Of Jezus is Wie
Hij zegt te zijn, of Hij is een bedrieger en een waanzinnige. Jezus
antwoordt met een verwijzing naar het geheel van zijn prediking.
Wie is Hij? Hij is alles wat Hij ons vanaf het begin gezegd heeft. Hij is
het Licht van de wereld, en het Levende Water, en het Brood van
het leven en de Messias, en de Zoon van God en de Zoon des
mensen en het Lam van God. Hij is God Zelf, als het vleesgeworden
Woord. Dat alles heeft Hij van Zichzelf getuigd en het is bevestigd
door de wonderen die Hij deed. Hij heeft dat alles al gezegd. Er is
geen nieuw antwoord mogelijk op de vraag wie Hij is. Ze weten het
al. Maar ze willen het niet erkennen, daar gaat het om. Wat kan
Jezus nog meer zeggen over Zichzelf, dan alles wat Hij al gezegd
heeft?
Wat Jezus nog meer te zeggen heeft, heeft de vorm van een
oordeel. Vers 26: "Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen." En
wat Jezus nog meer te zeggen heeft, het oordeel dat Hij zal
uitspreken, komt niet van Hem, maar van de Vader die Hem
gezonden heeft. Jezus zeg dus: jullie weten al het antwoord op de
vraag wie Ik ben. En het enige dat Ik nog meer te zeggen heb, komt
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rechtstreeks van de Vader - want de Vader heeft het oordeel aan de
Zoon gegeven, 5:27 - , en dat is het oordeel over jullie onwil om in
Mij te geloven.
En ook dit woord van Jezus valt op dove oren. Ze staan daar bij
Hem vol onbegrip. Vers 27: "Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over
de Vader sprak." Komt er een oordeel over hen van Jezus' kant? En
wie heeft Hem dan gezonden? En kwamen Zijn woorden dan inderdaad van God de Vader vandaan? Maar hoe was dat mogelijk? Et
cetera. Want Jezus had gezegd: "wat Ik van Hem gehoord heb,
spreek Ik tot de wereld." Maar zij kenden de Vader niet, omdat ze
de Zoon niet wilden erkennen. En ze kenden de Zoon niet, omdat ze
God niet als Vader kenden. Een vicieuze cirkel. Vreselijk eigenlijk, dit
vers 27. Dat ondanks alle helderheid en eenvoud die in de woorden
van Jezus ligt, ze het niet begrepen hebben.
Wanneer zullen ze het dan wel begrijpen? Vers 28: "Wanneer u
de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik (het)
ben." Misschien zullen zij het begrijpen wanneer de Zoon des mensen is verhoogd, dat wil zeggen aan het kruis hangt. Je zult het weten wanneer Christus is gekruisigd, want dat laat zien dat Jezus niets
doet vanuit zichzelf of voor zichzelf, maar alleen de weg gaat die de
Vader Hem gewezen heeft. Het is de bereidheid van Jezus voor de
waarachtigheid van Zijn woord ook te sterven, die het geweten van
deze mensen misschien zou kunnen raken. En bovendien, de Vader
zou Zelf een getuigenis afleggen dat Jezus waarachtig de zoon van
God is. Ook de Vader zou Hem verhogen, dat wil zeggen Hem
opwekken uit de doden. Dus dat is wat Jezus hier zegt: Mijn sterven
en Mijn opstanding geven jullie misschien de mogelijkheid, om
opnieuw naar Mijn woorden te kijken en tot geloof te komen. De
kruisiging bewijst dat de Zoon waarachtig is en niet ter wille van en
vanuit Zichzelf spreekt, en de opstanding is het getuigenis van de
Vader dat Jezus door God is gezonden en waarachtig Zijn Zoon is.
Zoals Paulus dat zegt in het begin van de brief aan de Romeinen:
"Hij (is) met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn
opstanding uit de doden." ( Rom. 1:4)
Misschien heeft Jezus hier mensen voor Zich zien staan die later,
na Zijn opstanding, inderdaad in Hem zouden geloven. "Zult u inzien
dat Ik het ben." Is het mogelijk dat Hij hier mensen heeft toege-
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sproken, die Hem hier en op dit moment niet hebben erkend, maar
dat Hij wist dat zij tot geloof zouden komen? Het gebeurde zelfs op
dat moment al. Zo lezen we in vers 30: "toen Hij deze dingen sprak,
geloofden velen in Hem." Er is plotseling een kleine groep die door
deze woorden van Jezus wordt overtuigd en tot erkenning komt van
de persoon van Jezus. Dat is nog vóór de kruisiging en de opstanding. Prachtig is dat.
En we moeten hier goed zien, dat deze mensen tot geloof zijn
gekomen, ondanks of juist dankzij de harde woorden die Jezus heeft
gesproken. Ook in onze prediking kunnen we niet alleen maar de
voordelen gaan opsommen die het gevolg zijn van een waarachtig
geloof. In vele evangelische kringen wordt Jezus voorgesteld als de
Vriend die in jouw leven allerlei prachtige kleine wonderen verricht.
Die jou helpt door een verkoudheid weg te nemen, die op het
goede moment ervoor zorgt dat je een auto hebt of werk kunt vinden. Wekt een dergelijke prediking een waarachtig geloof? Of is dit
een prediking zonder kruis en opstanding, een welvaartsevangelie,
waaraan de ware betekenis van Jezus ontbreekt?
De prediking van Jezus in dit hoofdstuk was spijkerhard. "In uw
zonden zult u sterven." Er komt een oordeel over allen die Jezus
niet hebben aangenomen. De verlossing is alleen door genade, alleen door geloof, alleen door Christus. Dat woord snijdt ons de pas
af. Al onze religieuze ideeën en gebruiken blijken waardeloos te zijn.
Al onze persoonlijke inspanning om goed en rechtvaardig te leven,
blijkt een gruwel te zijn voor God (Luk. 16:15) en het enige "werk"
dat van ons gevraagd wordt is dat wij geloven in Hem Die Hij gezonden heeft. (6:29)
Menselijk gesproken raken we daardoor onze bescherming kwijt.
Onze rechtvaardiging van onszelf wordt verbroken. Onze rijkdom
blijkt armoede te zijn. Maar wie oprecht zoekt naar de wil van de
Vader, wie bereid is om zich te vernederen voor de Zoon van God,
die wordt door Hem verhoogd. De honger van onze ziel wordt gevoed door het Brood des levens, de dorst van onze ziel wordt gelest door het levende water. En wat wij van onszelf niet kunnen,
doet God de Vader door ons rechtvaardig te verklaren. Maar dit
alles veronderstelt, zoals we gezien hebben bij Nicodemus en de Samaritaanse vrouw, en zoals hier gebeurt in ons gedeelte, dat we in
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ons geweten worden geraakt. Jezus weet wat in de mens is. Hij vertrouwde zich niet toe aan de mensen die in Hem geloofden vanwege de tekenen die Hij deed –2:23, 24. Geloven in Jezus vanwege
de voordelen die de vriendschap met Jezus ons zou kunnen brengen, is geen waarachtig geloof. Hier komen mensen tot geloof tegen
wie Jezus heeft gezegd dat zij zonder dat geloof in hun zonden
zullen sterven, zonder met God verzoend te zijn. Dat ze zonder dat
geloof al geoordeeld zijn en in de dood liggen. – 3:18. Dat is de kern
van het evangelie. Dat wij slaven zijn van de zonde – vers 34 – en
dat alleen de Zoon ons van die slavernij bevrijden kan – vers 36.
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44 – Waarheid die bevrijdt
Joh. 8:30-36
We komen nu bij een prachtige passage. Wat is de belangrijkste
eigenschap van een christen? In vers 31 geeft Jezus het antwoord:
“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen.” Vele
mensen weten iets van Jezus, andere mensen zijn als kind gedoopt,
sommige mensen gaan naar de kerk en hebben belijdenis afgelegd.
Zijn dat allemaal waarachtige discipelen van Jezus? Als ik u de vraag
zou stellen, “ben jij een volgeling van Jezus? Ben jij een waarachtige
discipel?”, wat zou dan uw antwoord zijn? Is het niet zo dat de
meeste mensen zullen antwoorden dat ze proberen een christen te
zijn, of ze zeggen dat ze gelovig zijn?
Paulus schrijft in 2 Kor. 13:5, “Onderzoek uzelf of u in het geloof
bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u
is?” Twee dingen vallen hier op. In de eerste plaats dat er niet staat
‘of u gelovig bent’, maar of u in “het” geloof bent. Daaruit kun je al
aflezen, dat het niet er om gaat of iemand persoonlijk een houding
van gelovigheid heeft aangenomen – dus religieus is, naar de kerk
gaat, allerlei rituelen erop nahoudt, een wereldbeschouwing heeft
waarin het bestaan van God een rol speelt et cetera. Het staat hier
met een bepaald lidwoord. Het gaat om hét geloof. Dat heeft alles
te maken met de waarheid, met kennis van het Woord. Het gaat
niet om ons geloof, maar om “het geloof dat in Christus Jezus is.” ( 2
Tim. 3:15) In Hem is verankerd die Zelf de waarheid is.
Wie zich tegen de waarheid keert, de waarheid zoals de bijbel die
leert, kan op allerlei manieren “gelovig” zijn. En toch zoals Paulus
het noemt, “wat het geloof betreft, verwerpelijk” zijn. ( 2 Tim. 3:8)
Op vele plaatsen zien we, dat het geloof en de leer – de samenvatting van het Bijbelse onderwijs – met elkaar samenhangen. Nog
maar een tekst. Wanneer ben je een goede dienaar van Jezus Christus? Wanneer je gevoed wordt “door de woorden van het geloof en
door de goede leer, die u nagevolgd hebt.” (1 Tim. 4:6) In 1 Tim. 4:3
staat het woord “gelovigen” volledig parallel aan de uitdrukking: “zij
die de waarheid hebben leren kennen.” Een gelovige in Bijbelse zin
is ook iemand die de leer omtrent Christus, de waarheid van het
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evangelie heeft leren kennen, die leeft vanuit de gezonde leer. Dat
is de leer die je geestelijk gezond kan maken. (Zoals ook de “gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus” in 1 Tim. 6:3 ons gezond máken.) Wat wij tegenwoordig onder “gelovig” verstaan heeft
er eigenlijk niets mee te maken, dat is een ander woord geworden
voor religieus.
Wat is dan “het” geloof? Een kort antwoord kun je alleen maar
krijgen met een belijdenis, zoals je die ook vindt in de eerste brief
aan Timotheüs. Daar heet ons persoonlijk geloof de “godsvrucht”.
Dat is een houding waarin je je kunt oefenen. “Oefen uzelf in de
godsvrucht”, zegt Paulus, want “de godsvrucht is nuttig voor alle
dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.” (1 Tim. 4:7, 8) Een godvruchtig leven is een
leven dat aan God is toegewijd, zodat de Geest van God in zo iemand werken kan. En dan zegt Paulus in 1 Tim. 3:16 dat een dergelijke godsvrucht gebaseerd is op een belijdenis. Het “geheim” van
een dergelijke godsvrucht, van deze gelovige, toegewijde houding
aan de waarheid omtrent God, kan zo worden samengevat: “God is
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd
in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” Maar dat is leer! Dat is
belijdenis van de waarheid! Dat is dus niet een gelovige houding in
het algemeen, maar dat is de erkenning van de inhoud van hét geloof. Daarom zou je van iemand kunnen zeggen dat hij “in het
geloof” schipbreuk heeft geleden. (1 Tim. 1:19) Wanneer een gelovige de gezonde leer verwerpt, Gods Woord negeert, komt hij er toe
om de waarheid te verwerpen. En dan is er nauwelijks nog een kans
tot herstel, als wij “willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis
van de waarheid ontvangen hebben.” (Hebr. 10:26)
Het eerste dus waartoe Paulus ons oproept is om te beproeven,
niet of wij ‘gelovig’ zijn, maar of wij nog in hét geloof staan. Of wij
nog met volle toewijding de waarheid die ons is overgeleverd en die
in Gods Woord besloten ligt erkennen en dienen. En dat is heel iets
anders dan het opbouwen van een religieuze wereldbeschouwing
op grond van onze gelovigheid. Maar dan het tweede. Het antwoord dat Paulus verwacht, het positieve antwoord tenminste, luidt
ongeveer zo: “ja, ik weet dat Jezus Christus in mij is.” Dat is die
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prachtige belofte waarover we al gelezen hebben in het zesde
hoofdstuk van Johannes. Vers 56: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” Het goede antwoord is dus ja, ik
ben een deel van Hem, en Hij is door Zijn Geest in mij. En er zijn
blijkbaar verschillende manieren om dat te zeggen. Je kunt zeggen
“Christus leeft in mij.” Dat is zoals God Zelf het ziet. En je kunt ook
een perspectief hebben op deze realiteit vanuit het aardse leven:
“ik leef door het geloof in de Zoon van God.” (Vgl. Gal. 2:20) Leven
in geloof en het leven van Christus in mij, zijn een en hetzelfde – en
daarom is gelovigheid in het algemeen niet genoeg.
De ware discipel van Jezus heeft de Geest van Christus in zich.
Diezelfde waarheid wordt in ons hoofdstuk in vers 31 bedoeld. “Als
u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen.” Alleen als
aan die voorwaarde is voldaan, mag je jezelf een gelovige, of een
discipel van Jezus noemen, heb je het recht jezelf een christen te
noemen. Een christen kan per definitie niet iemand zijn die ernaar
strééft om christen te zijn, alsof dat een soort moreel niveau zou
zijn. Je bent het of je bent het niet. En dat wordt niet bepaald door
je eigen gelovigheid, je eigen ervaringen, of je eigen strevingen. Het
klinkt sympathiek dat je probéért een christen te zijn. Maar als je
dat nog probeert, dan ben je het strikt genomen niet. Christen is
geen eretitel voor moreel hoogstaande mensen, maar een ander
woord voor een zondaar die vergeving heeft ontvangen, een kind
van God is geworden door de wedergeboorte, door het geloof een
discipel van Jezus is geworden, en eigendom van Christus is geworden omdat Hij met Zijn bloed de losprijs heeft betaald. Wie zegt
dat hij alleen nog maar probéért om een christen te zijn, negeert de
waarheid, dat wij alleen christenen kunnen zijn omdat de Heere
Zich aan ons heeft geopenbaard, ons hart heeft geraakt met Zijn genade en waarheid en ons “het” geloof heeft geschónken. Dat wil
zeggen: omdat de Geest van God in ons woont. De realiteit van het
christen zijn berust niet op onze eigen activiteit, maar op het werk
van God zelf.
Wat betekent nu “in Mijn woord blijven”? Het gaat in de eerste
plaats om het vleesgeworden Woord, de woorden die Hij gesproken
heeft en ons door de apostelen van het eerste uur zijn doorgegeven. Het gaat zoals ik hierboven al zei altijd ook om de leer, en niet
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alleen maar om goed christelijk gedrag. De waarheid van het evangelie is van belang. Waarachtige discipelen zullen “de waarheid kennen, en de waarheid zal (hen) vrijmaken.” (Vers 32.)
Maar dat vergt ook volharding. Het tweede woord om hier nader
te bekijken is het woord “blijven”. Je moet het huis van je leven
bouwen op de rots – Mat. 724-27). Het Woord van Christus moet
vallen in de goede, vruchtbare aarde – Mat. 13:8 – en dat betekent
dat iemand het Woord hoort en begrijpt. (Mat. 13:23) Alleen dan
heeft het vrucht, godsvrucht. Volgens de schrijver van de brief aan
de Hebreeën is daartoe niet alleen maar geloof nodig en daarom
roept hij ons op: “laten wij met volharding de wedloop lopen die
voor ons ligt.” (Heb. 12:1) en elders: “laten wij de belijdenis van de
hoop onwrikbaar vasthouden.” (10:23)
Er zullen altijd mensen zijn die schipbreuk lijden, die hét geloof
verliezen, terwijl ze misschien toch een of andere eigenmachtige gelovigheid overhouden. Johannes oordeelt hard over hen: “Zij zijn uit
ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit
ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn.” (1 Joh. 2:19)
Zo lezen we het ook in Johannes 14:15, “Als u Mij liefhebt, neem
dan Mijn geboden in acht.” En met dezelfde uitdrukking “blijven”
horen we ook in hoofdstuk 15:6, “Als iemand niet in Mij blijft, wordt
hij buiten geworpen zoals de rank.” En dan nog de prachtige belofte
in vers 7 van dat hoofdstuk: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u
blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” En dan
gaat het niet alleen maar om de waarheid die wij voor onszelf houden, maar om een waarheid die wij durven uitspreken tegenover de
wereld; een waarheid die samenvat hoe wij in de wereld staan: “Al
wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij
God.” (1 Joh. 4:15)
Kort samengevat: het kenmerk van een waarachtige discipel is
niet de doop als kind, niet de belijdenis in het verleden, maar een
voortdurende liefdevolle gehoorzaamheid aan Christus. “Wie zegt:
Ik ken Hem” - wie zegt dat hij een christen is of zegt dat hij probéért
een christen te zijn - maar “Zijn geboden niet in acht neemt, is een
leugenaar en in hem is de waarheid niet.” Wanneer we de liefde
van God in ons hart voelen, ondanks het feit dat we nog vele fouten
kunnen maken, als wij respect en eerbied hebben voor Gods
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Woord, als wij eerbied hebben voor de Heer Jezus Christus en proberen – dan is het woord op zijn plaats – de geboden van de Heere
te gehoorzamen, dan mogen we zeggen dat wij een christen zijn.
“Hierdoor weten wij (namelijk) dat wij in Hem zijn.” (1 Joh. 2:5)
Ziet u hoe hiermee heel ons kerkelijk gepraat wordt tegengesproken? Wat zeggen wij niet vaak van mensen die het evangelie in hun
hart verworpen hebben en Christus niet kennen, dat het toch goede
‘christenen’ zijn omdat ze religieus bewogen zijn, goede daden doen
en naar de kerk gaan? Wat zeggen wij niet vaak van mensen die niet
langer naar de kerk gaan, dat ze dan toch in ieder geval thuis God
kunnen dienen? Terwijl de aanwezigheid in de eredienst een opdracht is in het Woord van God – “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen.” – Hebr. 10:25 Zeggen wij niet vaak van mensen
die ons hebben verlaten, dat het waarschijnlijk aan ons, aan de
kerk, de predikant, en de eredienst gelegen heeft? Terwijl Johannes
zegt, dat ze misschien wel nooit tot ons behoord hebben en geen levend en waarachtig geloof hebben gehad? En we maken ons wijs
dat onze kinderen, die het geloof vaarwel hebben gezegd, op een
andere wijze toch ook wel de titel ‘christenen’ kunnen meekrijgen,
want ze hebben het goed geleerd in de kindernevendienst, ze bedoelen het goed, ach, het is alleen jammer dat ze zeggen dat ze niet
in God geloven, maar misschien diep in hun hart etc. Maar Johannes is volstrekt duidelijk: wie geen ware christen is, is een valse
christen, wie geen waarachtige discipel is, is een valse discipel. Wie
het Woord van God verwerpt of negeert, wie Christus niet gehoorzaam wil zijn, wie niet erkent dat Jezus door Zijn Geest in hem
woont, die is geen christen. Die heeft het evangelie gehoord en begrepen en eigenlijk in zijn hart afgewezen. En wij hebben het recht
niet om iemands geweten te sussen door hem toch de titel “Christen” te verlenen. Wij hebben de plicht om iemand erop te wijzen,
dat zijn of haar gelovigheid er niet toe doet, en dat hij of zij, in de
woorden van dit evangelie, het vlees van Jezus moet eten en het
bloed van Jezus moet drinken, met andere woorden deel moet krijgen aan het sterven en de opstanding van Jezus. “Het vlees heeft
geen enkel nut.” Ons aardse perspectief - aardig willen zijn tegen-
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over vriendelijke mensen kan ook een verkeerd motief hebben! - is
hier van geen enkel belang.
Maar er is nog een andere tegenspraak tegen ons normale
denken in deze woorden. “U zult de waarheid kennen.” Durven wij
nog te zeggen dat wij de waarheid kennen? Kennen wij de geestelijke waarheid over God en de mens? Wij zeggen tegenwoordig al te
makkelijk, dat iedereen een mening heeft. Niemand kan de waarheid kennen. We gebruiken de gelijkenis van de olifant die omringd
is door blinden. Elk van hen heeft een ander idee wat het beest is;
de een zegt het is een slang, de ander zegt het is een boomstam,
enzovoorts. Niemand van deze blinden – en dat zijn wij allen – kent
de hele waarheid, ieder van hen heeft maar een deel van de waarheid. Dan valt ook de waarheid van het evangelie weg en wordt tot
een religieuze mening. En we zijn erop gericht om tolerant te zijn:
‘andere godsdiensten zijn ook waardevol, ieder moet maar in zijn
eigen waarheid of religie blijven, hoe durft iemand te zeggen dat hij
of zij de waarheid heeft?’ En als we heel vroom zijn dan zeggen we
dat alleen God de waarheid kent. Sinds de 18e eeuw is onze cultuur
doortrokken van wat we noemen het relativisme. Is de Islam de
waarheid? Is het Jodendom de waarheid? En als die religies niet
waar zijn maar bepaald door een cultuur, door een geschiedenis,
door meningen van mensen, waaraan ontlenen wij dan het recht
om het christendom de ware godsdienst te noemen? En is dat niet
gevaarlijk omdat elke vorm van intolerantie tot geweld kan leiden?
Het christendom als religie is trouwens ook niet de waarheid. Het
evangelie van Jezus Christus is waar, omdat Hij de waarheid is.
Maar Jezus zegt tegen de Joden die in Hem geloven: “u zult de
waarheid kennen.” Jezus is de weg en de waarheid en het leven.
Zoals Paulus zegt in Efeze 4:21, dat “de waarheid in Jezus is.” Zoals
Johannes zegt dat hij zich verblijdt over mensen “die in de waarheid
wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader
ontvangen hebben.” ( 2 Joh. 4) En zoals Johannes ons oproept om
medearbeiders van de waarheid te worden, in 3 Joh. 8. De Zoon van
God is gekomen en was vol van “genade en waarheid.” En omdat
niemand ooit God heeft gezien, is de Zoon van God gekomen, die
ons God verklaard heeft. (Joh. 1:14, 18) En deze Zoon was het waarachtige licht dat niet alleen maar ons in de kerk, maar “ieder mens
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verlicht.” Niet alleen de kerk is het Zijne, maar heel de wereld is
“door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.” Alle andere pretentie van de waarheid, alle andere meningen, alle andere
religies zijn een vorm van duisternis tegenover dit waarachtige licht.
En wij worden opgeroepen om van die waarheid te getuigen, maar
niet om haar in te ruilen voor het relativisme of pragmatisme van
onze tijd. Waarin niemand meer durft te getuigen van de waarheid
die ons is geschonken. Alles wat we zijn, zijn wij op grond van wat
Christus voor ons heeft gedaan. En onze taak in de wereld is de taak
die Christus ons gegeven heeft. Zoals God de Vader de Zoon in de
wereld heeft gezonden, zo heeft Christus ook ons in de wereld gezonden, “om van de waarheid te getuigen.” En Hij heeft voor ons
gebeden tot de Vader: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is
de waarheid.” (Joh. 17:17, 18)
Wie in het woord van Christus blijft, is een waarachtige discipel en
zal de waarheid kennen. En dan is er nog een tweede belofte. Vers
32: “de waarheid zal u vrijmaken.” Nu zegt Jezus dit tegen de “Joden die in Hem geloofden.” (Vers 31a) Ondanks hun geloof, komen
ze nu toch met een tegenwerping. Zo kunnen mensen die in Jezus
geloven toch nog met een tegenwerping komen, willen zij een beperking inbouwen of een reserve vasthouden. In dit geval, in vers
33, gaat het om hun eigen religieuze status. Ze zeggen tegen Jezus:
“Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?” Zij staan in de
traditie die teruggaat op Abraham, het zijn kinderen van Abraham.
In hun systeem van geloven wordt de verdienste van de voorvaderen aan de kinderen toegekend. Geestelijk kapitaal uit het verleden, waarvan zij nu de rente ontvangen. Zij hebben de wet, zij
hebben de profeten, zij hebben de tempel, wat hebben zij nog meer
nodig?
Mensen kunnen een beroep doen op het verleden, zeggen dat ze
ooit gedoopt zijn, dat ze vroeger naar de kerk gingen, dat ze een
bijbel in huis hebben ook al lezen ze er niet meer in. Of ze kunnen
een beroep doen op hun eigen goedheid, ze hebben toch waarachtig geprobeerd om een christen te zijn, om een goed leven te
leiden, om de naaste lief te hebben zoveel als maar in hun vermogen lag. Maar dan hebben ze de diepte van hun situatie toch niet
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voldoende gepeild. In vers 34 spreekt Jezus hun woorden tegen. Zij
zeggen dat ze nooit slaaf van iemand geweest zijn, dat ze de bevrijding door de waarheid niet nodig hebben. Maar dan zegt Jezus:
“Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.” Hoe kunnen zij
zeggen dat ze nooit slaaf van iemand geweest zijn? Ze leven onder
de macht van de zonde, ze zijn van die macht nog niet bevrijd – alleen de Zoon kan hen van die macht vrijmaken. Op het moment dat
hun geweten worden geraakt, komt hun geloof weer in moeilijkheden. Dit zijn dan Joden die in Hem geloven, dus geloven dat Hij de
Messias is, de “Ik ben”. Maar als Hij dan zegt dat ze de verlossing uit
de slavernij van de zonde nodig hebben, gaan ze protesteren. Ze
willen niet horen dat Jezus tegen hen zegt, dat zij slaven zijn – “En
de slaaf blijft niet eeuwig in het huis”, zoals ook Ishmael niet in het
huis kon blijven. Alleen de zoon – en dat is Jezus als de ware nakomeling van Izaäk – kan er blijven. Het is dezelfde onderwijzing die
ook Paulus heeft gegeven. Het gaat er niet om een nazaat van Abraham te zijn naar het vlees, het gaat erom om door geloof een kind
van Abraham te zijn. Zoals Paulus schrijft: “begrijpt dan toch dat zij
die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Gal. 3:6)
Maar dat is de belofte aan de waarachtige discipelen. Dat zijn de
waarachtige kinderen van Abraham op grond van hun geloof, niet
op grond van hun morele verdiensten. En de belofte gaat verder:
dat ze de waarheid zullen kennen en dat die waarheid ook hun bevrijding uit de macht van de zonde zal betekenen. Vers 36: “Als dan
de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Dat is de ware discipel. Bevrijd van de macht van de zonde, opgeroepen tot een
voortdurende, liefdevolle gehoorzaamheid tegenover Christus. Vol
kennis van de waarheid van het evangelie, iemand die nauwgezet
acht geeft op het woord van Christus, op Gods woord. En die in
gehoorzaamheid aan Christus van de waarheid durft te getuigen.
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45 – De verwerping van Jezus (1)
Joh. 8:37-47
Het grootste deel van het achtste hoofdstuk van het evangelie
naar Johannes, vanaf vers 30 tot en met 59, is gewijd aan de definitieve verwerping van Jezus door de joodse leiders in Jeruzalem.
Hoewel velen in Hem geloofd hebben, zoals vers 30 ons zegt, lokt
het woord van Jezus over de ware discipelen een enorm heftige
reactie op. Het is alsof ze zeggen dat ze in Jezus wel de Messias
kunnen erkennen, maar niet bereid zijn om hun bijzondere status
als deel van het uitverkoren volk op te geven. Wanneer Jezus tot
hen spreekt over de slavernij onder de zonde in vers 34, en de
noodzaak van een bevrijding van die macht van de zonde door de
Messias, ontstaat er een verweer dat steeds heftiger wordt. We
moeten begrijpen dat het harde ongeloof van de joodse leiders bij
Jezus nu een andere reactie uitlokt, dat Hij niet meer rechtstreeks
zegt wie Hij is, maar nu antwoord geeft op de vijandigheid van de
toehoorders. In dit gedeelte gaat het om de beoordeling van de
joodse leiders zelf. Wat Jezus al heeft aangekondigd in vers 26 – "Ik
heb veel over u te zeggen en te oordelen" – wordt hier al gedeeltelijk uitgevoerd.
Hoe sterker het verzet van de joodse leiders, des te sterker ook de
veroordeling daarvan door Jezus. Wanneer hun haat groeit, wordt
ook Zijn reactie tegenover hun hypocrisie feller van toon. Hij doet
geen enkele poging om hen met zachte woorden over te halen om
de zaken anders te bekijken. Zolang zij zich verzetten tegen het idee
dat ze onder de macht van de zonde zijn, is het ook onmogelijk om
zo te reageren. De enige manier om te spreken tot mensen die beweren geen zonde te hebben, of vanwege hun afkomst al verlost te
zijn, is blijkbaar helder en duidelijk te blijven hameren op dat ene
punt. De muur van illusies over zichzelf die ze hebben opgebouwd,
moet met kracht worden afgebroken. Er is geen enkele andere tekst
van Jezus bekend, waarin Hij zo hard en duidelijk Zijn veroordeling
van de Joodse houding en opvattingen uitspreekt als deze. De crisis
van het ongeloof bereikt hier zijn voorlopige hoogtepunt. We moeten ons steeds realiseren hoe gevaarlijk de situatie is. Uiteindelijk
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gebeuren er in vers 59 twee dingen. Eerst lezen we dat zij stenen
opnemen "om ze op Hem te werpen." Dat is een moordaanslag. En
vervolgens lezen we dat Hij weggaat, uit de tempel en uit hun
gezichtsveld. De discussie met de joodse leiders is definitief ten einde. De verantwoordelijke leiders hebben hun haat en verwerping
getoond; en Jezus heeft Zijn veroordeling van hen uitgesproken.
Daarmee eindigt hoofdstuk 8.
Waarom is dit zo belangrijk? Het getuigenis van de bijbel is doorlopend hetzelfde. We zeggen dat tegenwoordig in eenvoudige taal.
Dat is weliswaar taal die we niet graag meer horen, of die we zelfs
niet eens meer verstaan, het is eenvoudige Bijbelse taal. Hoe
spreekt de Bijbel ons aan? "Allen hebben gezondigd en missen de
heerlijkheid van God." (Rom. 3:23) "Allen – Joden en Grieken – zijn
onder de zonde." (Rom. 3:9) In Adam hebben alle mensen gezondigd. (Vgl. Rom. 5:12) Wij waren tegenover God krachteloos
(Rom. 5:6), want wij waren "dood door de overtredingen en de zonden." (Ef. 2:1) Het was juist een blijk, een bevestiging, van Gods liefde voor ons dat "Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Rom. 5:8)
Maar we weten hoe dat woord zondaar in het jodendom gebruikt
werd. Paulus gebruikt het woord een enkele keer nog in die betekenis. Zo zegt hij in Gal. 2:15 "Wij, die van nature Joden zijn, en
geen zondaars uit de heidenen." Zo moeten de toehoorders van
Jezus in Johannes 8 zich dan ook gevoeld hebben. Het is alsof Jezus
tegen hen zegt, dat al hun Joodse voorrechten betekenisloos zijn.
Dat ook zij zondaars zijn, net zoals de volkeren. Het idee dat zij als
Jood een nakomeling van Abraham waren, betekende voor hen dat
ze per definitie geen zondaar konden zijn. Dat waren alleen de heidenen die de ware God niet kenden. Dat gaf hen een vals gevoel
van zekerheid.
Zo staat dan ook geschreven in de Misjna - een verzameling van
rabbijnse wetten en regels, verzameld gedurende vier eeuwen
vanaf het begin van de tweede eeuw v.Chr. tot en met het einde
van de tweede eeuw n.Chr. – "Alle Israëlieten hebben deel aan de
komende wereld, want er staat geschreven 'Uw volk, zij allen zullen
rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit
nemen'." (Misjna Sanhedrin X,1) Dat is een citaat uit Jesaja 60:21.
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Maar hoe kunnen zij zich op dat vers beroepen? In vers 22 van
datzelfde hoofdstuk lezen we: "Ik, de Heere, zal dit te zijner tijd
spoedig doen komen." Het is een aankondiging voor de toekomst.
En dan komt het bijzondere, dat Degene door Wie deze toekomst
werkelijkheid zal worden, meteen in het volgende hoofdstuk wordt
aangekondigd: "De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de
HEERE Mij gezalfd heeft et cetera." (Jes. 61:1) Dat citaat heeft Jezus
op Zichzelf toegepast in Nazareth, waar Hij deze tekst voorlas en tegen de aanwezigen zei: "Heden is deze Schrift in uw oren in
vervulling gegaan." (Luk. 4:21) Maar zo werd het gezien. Jezus die
getuigt van de waarheid en van Zichzelf verkondigt dat Hij de Zoon
van God is, zou op grond van diezelfde Misjna een zondaar zijn een godslasteraar - die geen deel heeft aan de komende wereld. En
zij zouden als kinderen van Abraham verzekerd zijn van de komende
wereld. In werkelijkheid is het precies andersom. De Geest van de
Heere rustte op Jezus, en alleen door Hem zouden zij bevrijd
kunnen worden van de macht van de zonde en daardoor de
komende wereld – een ander woord voor koninkrijk van God, voor
de hemelse heerlijkheid – kunnen beërven.
Niemand kan tot Jezus komen, als hij of zij niet beseft Jezus nodig
te hebben. Niemand kan bevrijding meemaken, die niet beseft een
slaaf of gevangene te zijn. Als je niet erkent dat de zonde een scheiding maakt tussen jou en God, dan zie je het probleem niet. In vers
37 van ons hoofdstuk, omschrijft Jezus kort en krachtig het probleem. Het zijn drie uitspraken in een zin. Eerst sluit hij aan bij het
gevoel van voorrecht dat zij hebben: "Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent." Natuurlijk zijn zij Abrahams nageslacht! Op de
achtste dag van hun leven hebben ze de besnijdenis ontvangen, als
het teken van Gods verbond met Abraham. En dat is geen geringe
zaak. Maar kun je je daarop beroepen? Paulus schrijft: "want de besnijdenis heeft wel nut." Maar alleen "als u de wet houdt, maar als u
een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden." Je zou als Jood kunnen zeggen, 'goed, het is
waar dat wij niet altijd de wet houden. Maar wij steunen tenminste
op de wet, en we zijn uit de wet onderwezen, en die wet, de thora
van Mozes, is toch de belichaming van de kennis van God en van de
waarheid. Maar zeker, wij overtreden die wet regelmatig. Maar dat

43
neemt dan niet weg dat wij toch kinderen van Abraham zijn,
Israëlieten, die een aandeel hebben in de komende wereld op grond
van Gods eigen uitverkiezing.' Valse hoop! Zal God niet uiteindelijk
zonder onderscheid des persoons iedereen oordelen naar zijn werken? Zowel zij die zonder wet gezondigd hebben, als de Israëlieten.
"Zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden." (Rom. 2:12)
Maar gedragen deze nazaten van Abraham zich dan als kinderen
van Abraham? Dan komt het tweede deel van vers 37: "maar u
probeert Mij te doden." Zijn dat dan de kinderen van Abraham, die
tegenover de Zoon van God een dergelijke moordlustige haat vertonen? Blijkt de besnijdenis dan niet een volstrekt uiterlijke zaak te
zijn? Zijn deze joodse leiders dan niet met de letter van de wet in de
hand, zich beroepend op de besnijdenis, toch gewoon overtreders
van de wet? Er is immers geen enkele grond om Jezus te willen stenigen. Zijn zij dan werkelijk kinderen van Abraham, of in de taal van
Paulus, zijn zij dan werkelijk Joden omdat zij het in het openbaar
zijn, op grond van de besnijdenis die "in het openbaar in het vlees
plaatsvindt"? Paulus maakt in het tweede hoofdstuk van de brief
aan de Romeinen dan ook dit verschil en stelt in vers 29: "(zijn zij
allen kinderen van Abraham? Nee), maar hij is Jood die het in het
verborgene is, en dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de
geest, niet naar de letter." Het voorrecht is er werkelijk: een kind
van Abraham te zijn, is een uitverkiezing, een zegen. Maar hier
staan mensen met moordlust in hun hart. Hoe gaat dat samen?
Het derde deel van vers 37 lost deze tegenspraak op. Zij zijn het
nageslacht van Abraham maar toch proberen zij de Messias te
doden. Hoe is dat dan te verklaren? Het derde deel van het vers
zegt: "omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt." Die uitdrukking "
plaats krijgen" betekent in het Grieks letterlijk voortgang boeken,
zwerven, ergens vandaan komen en naartoe gaan. Het is het
tegendeel van blijven. De waarachtige discipel blijft in het woord
van Christus (vers 31) en hier zegt Hij dat Zijn woord geen plaats
krijgt, dat wil zeggen: niet blijft, maar zwerft, verdwijnt. Het woord
dat Jezus tot hen heeft gesproken had hen als kinderen van Abraham moeten overtuigen. Als kinderen van Abraham hadden zij de
liefde van God in zichzelf moeten hebben, hadden zij in Jezus de
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Zoon van God moeten herkennen. Maar in plaats daarvan zien ze in
Hem een dienaar van het kwade. Zijn woord krijgt in hun hart geen
enkele plaats, blijft niet in hen, Zijn aanwijzing dat zij in de macht
van de zonde leven en de bevrijding door de Messias nodig hebben,
dringt niet tot hen door. Maar dan zijn zij in geestelijke zin niet
langer het nageslacht van Abraham!
Natuurlijk zijn deze joodse leiders in een biologische zin de nakomelingen van Abraham. Jezus zegt dat Hij dat weet. Maar dat betekent alleen maar dat zij een grotere verantwoordelijkheid dragen.
Het is een uitdrukking voor een opdracht, niet voor een status. Zo
zegt Paulus in Romeinen 9 dat de kinderen van Israël bijzondere
voorrechten genieten. "Voor hen geldt de aanneming tot kinderen
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften." Maar in datzelfde hoofdstuk voegt hij daaraan toe: "want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.
[...] Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de
kinderen van de belofte (dus van Izaäk) worden als nageslacht
gerekend." (Rom. 9:6-8) Zij zijn kinderen naar het vlees. Maar wat
hebben we al gelezen in hoofdstuk 6:63? "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut." In geestelijke zin een
kind van Abraham is degene die het geloof van Abraham volgt. De
besnijdenis en het houden van de (rituele) wet, daar gaat het niet
om. Paulus schrijft in Gal. 3:7 op bijna dringende toon: "Begrijp dan
toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn." Dat was
de belofte aan Abraham, dat in hem alle volkeren gezegend zouden
worden. En die zegen van Abraham zou "in Christus Jezus tot de heidenen komen, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen
door het geloof." ( Gal. 3:14) Dat is dus hier het punt. Zij beroepen
zich erop in biologische zin nakomelingen van Abraham te zijn, en
Jezus zegt tegen hen dat het er om gaat in geestelijke zin een nakomeling van Abraham te zijn. Zij beroepen zich erop dat zij de wet
hebben ontvangen, maar Jezus maakt duidelijk dat het gaat om het
geloof.
In vers 37 gaat het er dus om, dat het woord van Jezus, Zijn
verkondiging over Zichzelf, geen plaats krijgt, niet blijvend is, bij
deze nazaten van Abraham. Omdat zij niet de geestelijke nazaten
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van Abraham zijn. Maar Jezus gaat nog verder in zijn kritiek. Het gedrag van deze joodse leiders lijkt ook in het geheel niet op het voorbeeld van Abraham, die God geloofde en vertrouwde zelfs tot aan
de opdracht om Izaäk te offeren aan toe. Wie is dus eigenlijk de
ware vader van deze joodse leiders? In vers 38 stelt Jezus scherp tegenover elkaar wat hun karakter is en wat Zijn karakter is. "Ik spreek
over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb." Dat woord dat in hen geen
plaats krijgt, is het woord van de Vader Zelf. Maar zij proberen Jezus
te doden. Vandaar het tweede deel van vers 38: "U doet dus ook
wat u bij uw vader gezien hebt." Dat moet een schokkend woord
zijn geweest. In geestelijke zin zijn zij nazaten, nakomelingen van iemand anders. Genetisch van Abraham, maar geestelijk van een
ander. Hun poging om Jezus te doden, hun weigering om Zijn woord
te aanvaarden bewijst dat.
De joodse leiders hebben dat goed begrepen. In vers 39 geven zij
antwoord en zeggen: "Abraham is onze vader." Dat gaat verder dan
wat ze zeiden in vers 33, "wij zijn Abrahams nageslacht." Nu beroepen zij zich er niet op dat ze van Abraham afstammen, maar dat
Abraham het model is van hun handelingen, dat hij hun morele vader is en dat dat zichtbaar is in hun gedragingen. Zo antwoordden
ze op Jezus met de stelling, dat ze wel degelijk ook in geestelijke zin
kinderen van Abraham zijn. Maar hoe kan dat? In vers 56 zegt Jezus
van Abraham: "Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat
hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd."
Hoe heeft Abraham die dag dan gezien? Het antwoord daarop vinden we weer een ander gedeelte uit het Nieuwe Testament. In de
brief aan de Hebreeën horen we dat Abraham de vervulling van de
belofte weliswaar niet heeft gekregen, maar die wel vanuit de verte
heeft gezien en geloofd en begroet. (Hebr. 11:13) En Abraham wist
dat die vervulling van de belofte zou komen door een van zijn nazaten, door Jezus die de ware zoon van Abraham was. Hoe konden
deze mensen dan claimen dat zij nazaten van Abraham waren, dat
Abraham hun vader was, als zij precies datgene verwierpen waarin
Abraham zijn vertrouwen stelde? Als zij probeerden Degene te
doden waarnaar Abraham had verlangd? Zij waren van plan om de
nazaat van Abraham te doden door Wie de belofte aan Abraham
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zou worden vervuld en de zegen van Abraham de volkeren zou bereiken.
Vandaar het contrast in vers 39 en 40. Als zij de kinderen van
Abraham zouden zijn in geestelijke zin, zouden zij ook de werken
van Abraham doen. Dat wil zeggen, dan zouden zij in geloof en vertrouwen de woorden van Jezus aanvaard hebben – zoals Abraham
in geloof en vertrouwen vasthield aan de belofte van een zoon, en
begreep dat hij die zoon uiteindelijk zelfs door de dood heen zou
terugkrijgen. Dat geestelijke inzicht van Abraham, gebaseerd op zijn
vertrouwen in God, ontbrak bij deze nazaten. Het grote werk van
Abraham was, dat hij God geloofde en dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het zijn niet de daden van Abraham die hier
moeten gelden als de "werken", maar het geloof van Abraham dat
zich uitte in een volstrekte gehoorzaamheid aan God en een volkomen vertrouwen in Gods belofte. Zij hebben de werken van Abraham niet gedaan. In plaats daarvan proberen zij Jezus te doden.
Vers 40: "een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik
van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken
van uw vader." Abraham heeft niemand willen vermoorden. Jullie
doen dat wel. De conclusie is dan onvermijdelijk: jullie zijn geen kinderen van Abraham.
In vers 33 hebben zij gezegd dat zij Abrahams nageslacht zijn, in
vers 39 hebben ze gezegd dat Abraham hun vader is, zodat zij zich
dus gedragen zoals Abraham dat zou doen. Op het eerste heeft
Jezus geantwoord dat zij slaven van de zonde zijn en zij zich niet
kunnen beroepen op hun afstamming van Abraham. Op het tweede
heeft Jezus geantwoord dat zij Hem willen doden, zodat ze op geen
enkele manier lijken op Abraham en zijn geestelijke nazaten dus
niet kunnen zijn. En dan komt nu de derde claim van de Joden in
vers 41. Zij zeggen tegen Jezus: "Wij zijn niet geboren uit hoererij;
we hebben één Vader, namelijk God." Abraham is onze voorvader,
Abraham is onze vader, God is onze Vader. Dat zijn de drie claims
van de Joden tegenover Jezus. Wat bedoelen ze met dat laatste?
Het gaat hier niet om het nakomeling zijn van Abraham. De
geboorte die hier bedoeld is, is niet een fysieke geboorte, maar een
geestelijke. Anders zouden ze gezegd hebben dat ze niet zijn geboren uit hoererij omdat zij één vader, namelijk Abraham hebben. Ze
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bedoelen te zeggen dat zij in geestelijke zin kinderen van God zijn,
geen afgoden dienen, en dat ze niet zoals de Samaritanen een of
andere religie navolgen waarin de ware God van Israël en een god
van de heidense godsdienst met elkaar vermengd zijn. Hun religie is
zuiver. Als God de Vader is, dan komt alles bij Hem vandaan wat zij
in hun religie gedaan hebben. Daarmee rechtvaardigen zij ook de
poging om Jezus te doden. Ze zijn fysiek zuiver, want ze zijn Abrahams nageslacht. Ze zijn moreel zuiver, want zij hebben Abraham
als (morele) vader. En nu zijn ze ook nog godsdienstig zuiver, want
zij dienen slechts de ene God, als hun Vader, zonder vermenging
met andere religies. En we moeten zeggen dat in verhouding tot de
heidense religies dit alles nog waar is ook. Dit was de godsdienst die
God zelf in het Oude Testament gegeven had. De wet van Mozes
kwam van God Zelf vandaan. Het rabbijnse gezag was door God ingesteld. En toch had deze juiste, in alles correcte, godsdienstigheid
niet tot gevolg dat de Messias werd herkend en het leven van het
koninkrijk van God dichterbij kwam. Vandaar Jezus' uitspraak in vers
42. "Als God uw vader was, zou u Mij liefhebben."
Dit is een buitengewoon belangrijk punt. Elk religieus systeem is
uiteindelijk alleen maar bedoeld als een hulpmiddel voor wat boven
alle religie uitgaat, en dat is de persoonlijke relatie met God Zelf. De
rituelen, formulieren, gedragsregels van de christelijke godsdienst
hebben precies dezelfde status als die in het Jodendom. De kern van
alles is het geloof. Wat is dan de fout van het Jodendom geweest?
Dat zij zich aan de wet van de gerechtigheid wilden vasthouden,
maar zoals Paulus opmerkt, "die niet uit geloof zochten, maar als uit
werken van de wet." ( Rom. 9:32)
Wat is dan de fout van vele vormen van christendom? Dat men
zich aan een of andere leer, aan een of ander ritueel, aan een of andere ervaring, aan een of ander dogma wil vasthouden, maar het
geloof verwaarloost. En wat is dan de kern van dit geloof? Als God
onze Vader is, dan hebben wij de Zoon lief. Dan ben je waarachtig
een kind van God, als je de Zoon lief hebt. Het is een simpele waarheid, dat iemand die werkelijk God liefheeft ook de Zoon moet liefhebben. Want: "Ik ben van God uitgegaan en gekomen." Er valt
geen scheiding te maken tussen God en de Zoon, en alleen maar
een onderscheid te maken tussen de Vader en de Zoon. Als je van
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God kunt zeggen dat Hij je Vader is, hoe zou je dan de Zoon nog
kunnen loochenen? "Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God
geboren." (1 Joh. 5:1) En Paulus zegt het nog veel harder: "Als
iemand de Heere Jezus niet liefheeft, die zij vervloekt!" (1 Kor.
16:22) Je kunt God niet liefhebben, als je de Heere Jezus Christus
niet liefhebt.
Maar wat is er dan aan de hand, dat zij Jezus niet kunnen liefhebben? Vers 43 geeft een zeer diepzinnige antwoord op deze vraag.
Jezus zegt daar: "waarom begrijpt u niet wat ik zeg?" Letterlijk staat
daar, waarom kent u Mijn spreken niet? Waarom dringen de letterlijke woorden die Hij gebruikt niet tot hen door? En het antwoord is:
"omdat u Mijn Woord niet kunt horen." Het Griekse woord "logos"
wordt hier gebruikt, net als in de proloog van het evangelie. Waarom begrijp je de woorden niet? Omdat je de eigenlijke inhoud ervan
niet begrijpt, en dat is het Woord, d.w.z. de Persoon van Christus
Zelf.
Misschien zou je kunnen zeggen dat ze wel de woorden horen,
maar de taal niet kennen; of wel de woorden horen, maar niet begrijpen naar welke werkelijkheid die verwijzen. Welke taal spreken
ze dan wel? Vers 44: "U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van
het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van
hem zelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen."
Dat is de herkomst van de taal die deze mensen spreken. Het is de
taal van de rebellie tegen God, het is de taal van de zonde, het is de
taal van het egoïsme. Het is de taal waarin onze begeerten, ons verlangen aan het woord komt. De duivel spreekt uitsluitend leugen
omdat er in hem geen waarheid is. Het is taal van mensen die een
complot smeden om iemand te vermoorden – taal die veinst en huichelt – taal die de realiteit bedekt en versluiert – taal die tot opzet
heeft om verwarring te zaaien – taal waarin de leugen wordt aangekleed als diepere waarheid – het is allemaal taal van de leugen. Het
is in het Grieks laleo, waar ons "lallen" vandaan komt. Het is net als
het klinkende koper of de schallende cimbaal – taal van mensen en
engelen zonder de liefde, zoals Paulus zegt in 1 Kor. 13:1.
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Is al deze verwarrende, haatdragende, vernederende en leugenachtige taal niet het grote middel waarmee de moordenaar van
mensen vanaf het begin gewerkt heeft? Is het niet uiteindelijk
demonische taal, die zichzelf bedienen kan van Gods Woord om zijn
doelen na te streven? Is het ook niet de taal van de verleiding in de
woestijn, zoals Lucas beschrijft? Kijk maar naar de wereldgeschiedenis. De oorzaken van grote oorlogen worden bekrachtigd door
taal. De propaganda van de nazi's, de taal van de superioriteit op
grond van nationaliteit of ras. Het is in en met taal dat mensen is
wijsgemaakt dat bruine mensen inferieur zijn aan blanken. Dat
Europeanen beter zijn dan andere werelddelen. Dat eigen volk
vóórgaat, dat vreemdelingen alleen komen om er beter van te worden etc. Alle vooroordelen, alle hatelijke stereotypieën, liggen in
taal verankerd. Het grote middel waarmee de macht van het kwade
zich sterk maakt in deze wereld, is leugenachtige, ondoorzichtige,
vleiende en verleidende taal.
Het oermodel is de taal van het wantrouwen in het paradijs. De
taal van de twijfel: "Is het echt zo dat God gezegd heeft?" Dat is de
taal die komt vanuit de diepte, vanaf de kronkelende slang, met de
zeker-heid van de valse bewering: "U zult zeker niet sterven." En
dan de taal van de valse belofte, van de leugen: "U zult als God zijn,
goed en kwaad kennend." Al deze taal wordt door mensen aanvaard en geloofd, en deze taal verandert hun wereldbeeld. Zoals de
woorden van de slang invloed hadden op Eva. "En de vrouw zag dat
die boom goed was om er van te eten – een lust voor het oog –
begerenswaardig om er verstandig door te worden." Het handelen
van mensen komt voort uit hun inzicht in de waarheid, maar er is
taal van de duivel die ons de leugen voorspiegelt. Wij handelen op
grond van wat wij als waar geloven. Maar wij mensen geloven blijkbaar maar al te graag in leugens.
En Jezus? Vers 45: "Maar Mij, omdat (!) Ik de waarheid spreek,
Mij gelooft u niet." Dat lijkt een rare zin. Geloven ze niet in Zijn
woorden, ómdat Hij de waarheid spreekt? Dan is er sprake van een
verwisseling van leugen en waarheid. Als de leugen aanvaard is als
waarheid, klinkt de waarheid als een leugen. Is de waarheid die
Jezus sprak weerlegd? Hebben ze in hun hart begrepen dat Hij
waarachtig de waarheid heeft gesproken? Hoe komt het dan, dat ze
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niet in Zijn woord geloven? Waarom verwerpen mensen Christus?
Hier staat Jezus zonder zonde, met heel zijn heerlijke persoonlijkheid, volkomen trouw aan de waarheid, Jezus die uiteindelijk
voor alle mensen sterven zou. Waarom verwerpen mensen Hem?
Het antwoord is het slot van ons gedeelte. Vers 46: "Wie uit God
is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet
uit God bent." Wat betekent dat dan, uit God zijn? Dat is niet hetzelfde als een gelovige zijn. Eerst moet je horen, dan pas kun je
geloven. Maar wie uit God is die wil horen. Die opent zijn hart voor
Gods stem, die zoekt naar de wil van God, en die spreekt tegen God
met woorden zoals deze: 'spreek tot mij, Heere, want ik wil u kennen en ik wil u gehoorzamen.' Dat is de taal van een gewillig hart
dat naar de waarheid verlangt en die waarheid ook wil aannemen.
Wie uit God is, die heeft een hart dat door God is voorbereid op
het woord van de Zoon. En wie een dergelijke hart heeft en een
dergelijk verlangen om God te kennen, die wordt een kind van God.
Dat is wat Jezus hier tegen de joodse leiders zegt. Waarom geloven
jullie de waarheid niet? Omdat je niet met heel je hart en met heel
je verstand en met heel je wil naar de waarheid van God zoekt –
omdat je denkt die al te bezitten, omdat je de waarheid alleen toelaat als die jou dienen kan, omdat je de leugen prefereert boven de
waarheid zoals je ook de duisternis meer liefhebt dan het licht.
Daarom geloven mensen niet in Christus.
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46 – De verwerping van Jezus (2)
Joh. 8:46-59
Ze hebben tegen Jezus gezegd: "U getuigt van Uzelf, Uw
getuigenis is niet waar." Ze hebben met spot tegen Jezus gezegd:
"Waar is Uw Vader?" Ze hebben gesuggereerd dat Jezus zichzelf zou
doden omdat Hij zei "waar Ik heenga, kunt u niet komen." Ze hebben hem rechtstreeks gevraagd, vermoedelijk om Hem uit de tent
te lokken: "Wie bent U?" Ze hebben niet begrepen wat Jezus hen
gezegd had over de Vader, want dat was de kern van Zijn antwoord,
dat Hij de Zoon van God was. Ze hebben tegenover Jezus willen
staande houden, dat zij als het nageslacht van Abraham een bijzondere status hadden, en daarom geen bevrijding van de zonde nodig
hadden. Zij hebben beweerd dat zij waarachtig kinderen van
Abraham konden genoemd worden vanwege hun gedrag. En dat zij
een zuivere religie hadden, zoals zij zeiden: "wij hebben één Vader,
namelijk God." In vers 47 geeft Jezus het antwoord op al deze beweringen. "Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u
niet, omdat u niet uit God bent." In Jezus' oordeel over hen ligt besloten dat ze niet werkelijk naar de wil van God vragen, niet in het
licht willen komen, en om die reden het woord van Jezus over
Zichzelf niet kunnen verstaan.
In vers 48 komt dan de definitieve verwerping, met als climax de
poging om Jezus te stenigen in vers 59. "Zeggen wij niet terecht dat
U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent?" Hoe
komt het nu tot deze felle uitspraak? Zo gaat het misschien wel in
elke discussie. Eerst hebben we een keurig intellectueel debat. Jij
spreekt over de waarheid zoals jij die ziet, en je krijgt een rustig antwoord. Maar als iemand het gevoel krijgt dat hij een ander niet kan
overtuigen dan gaat het van het intellectuele niveau naar het emotionele niveau. Men gaat wat harder spreken, en je krijgt een rood
gezicht. Je begint te denken dat je gesprekspartner niet alleen maar
ongelijk heeft, maar dat je hem niet eens aardig vindt. En wat begon
als een keurige intellectuele discussie is nu al verworden tot een
verhit debat. En dan kan het nog erger worden, en dan beginnen we
elkaar uit te schelden. En dan zijn we nog maar één stap verwijderd
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van het moment dat we elkaar fysiek te lijf gaan. In dit gedeelte
gaan we vanaf het niveau van het schelden in vers 48 naar het niveau van een fysieke aanval in vers 59. Ze hebben ook eigenlijk geen
echt antwoord, op wat Jezus zegt in vers 46. "Wie van u overtuigt
Mij van zonde?" Kunnen ze in Hem een zwakte, een moreel defect,
een overtreding van de wet aanwijzen die Zijn boodschap zou diskwalificeren? En als ze dan geen argumenten hebben om Hem tegen te spreken, en eigenlijk van de waarheid van Zijn woorden overtuigd zouden moeten zijn, waarom geloven ze dan niet in Hem? Dat
is de situatie waarin zij zich bevinden in vers 48.
Ik denk dat Jezus deze reactie van de kant van de joodse leiders
doelbewust heeft uitgelokt. Had Hij niet kunnen zeggen op het goede moment, komaan, laten we maar als goede vrienden uit elkaar
gaan vóór deze discussie uit de hand loopt? Had Hij niet kunnen
zeggen dat Hij besefte hoe moeilijk het was om Zijn woorden aan te
nemen? Maar in plaats daarvan zegt Hij ze rechtstreeks, dat ze de
waarheid voor hun ogen zien en niet bereid zijn om die aan te
nemen. "U bent niet uit God" zegt Hij. Je kunt het met iets vergelijken van een heel andere aard. Stel dat jij een arts bent en je moet
aan een geliefd familielid vertellen dat hij aan een ongeneeslijke
ziekte lijdt en nog maar enkele maanden te leven heeft. Tenzij hij
een medicijn inneemt waardoor hij genezen kan. Zou je er dan omheen draaien en iemand verzekeren dat het goed met hem gaat,
omdat hij dat horen wil? En als iemand die diagnose blijft ontkennen, zou je dan niet op het gevaar af dat iemand emotioneel
reageert, hem die waarheid blijven vertellen? Zeker als er een medicijn tegen die ziekte zou bestaan, dan zou je zeggen: hou nu maar
eens je mond, en slik het medicijn! Het motief achter de schijnbaar
harde woorden van Jezus kan alleen maar een dergelijke zorg en
liefde zijn. Als iemand gaat nadenken over de redenen achter zijn
eigen reactie op de woorden van Jezus, als iemand begrijpt dat de
kern daarvan de onwil is om de waarheid te accepteren, kan dat inzicht iemand dan niet tot geloof brengen? Als je werkelijk begrijpt
waar-om je je tegen het evangelie verzet, ben je dan niet in staat
om dat verzet op te geven? Daarom denk ik dat Jezus deze reactie
uitlokt, en misschien hebben vele van de mensen die hier met spot
en hoon en vijandschap op Jezus gereageerd hebben, zich later tot
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Jezus bekeerd. Niet ondanks het feit dat ze zo boos op Hem waren
geworden, maar dankzij het feit dat ze door hun boosheid héén
eindelijk begrepen hebben waar hun reactie vandaan kwam. Het
moordlustige verzet tegen het getuigenis van Jezus over Zichzelf,
komt voort uit de macht van het kwade. Ze zijn een slaaf van de
zonde, en het is de zonde in hen die zich tegen Jezus verzet.
De boosheid wordt buitengewoon fel onder woorden gebracht. In
de eerste plaats zeggen ze dat Hij een Samaritaan is. Daarmee zeggen zij dat Hij geen kind van Abraham is en een onreine herkomst
heeft. Daarmee zeggen zij dat Zijn godsdienst is besmet met afgoderij. Het is zo'n beetje de zwaarste belediging die deze mensen uit
Judea – die geen enkele omgang met Samaritaan wilden hebben –
kunnen uitspreken. En we weten hoe Jezus de afstand tussen Joden
en Samaritanen heeft willen overbruggen in Zijn gesprek met de
Samaritaanse vrouw. In de tweede plaats zeggen ze dat Hij door een
demon bezeten is. Hij, Jezus, zou onder de macht van het kwade
staan. Eerder had Jezus tegen hen gezegd dat zij slaven waren van
de zonde, en die waarheid draaien ze nu om en keren die tegen
Jezus. Wij slaven van de zonde? Jij een slaaf van de satan! Dat is de
eerste stap in deze discussie. Nu hebben zij Jezus gelasterd. Net als
in het zevende hoofdstuk, waar ze zeggen: "U hebt een demon."
(Vers 20)
En dan komt het antwoord van Jezus. Heel eenvoudig. "Ik ben niet
door een demon bezeten." Jezus eert God en niet de macht van het
kwade. En wie Jezus ervan beschuldigt door een demon bezeten te
zijn, doet in feite God oneer aan, die Zijn Vader is. Zij lasteren in
feite God Zelf wanneer ze deze dingen over Jezus zeggen. De eer
van de Vader en de eer van de Zoon zijn immers met elkaar verbonden. In het vijfde hoofdstuk lazen we al: "Wie de Zoon niet eert,
eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft." (Vers 23) Zij eren de
Zoon niet, dus onteren zij de Vader. Wonderlijk eigenlijk. Zij staan
hier met gebalde vuisten en moordlustige harten tegenover de
Zoon van God. Jezus heeft dat oordeel ook uitgesproken in vers 44:
"U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader
doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af." Hun
moordlust bewijst het, dat zij zich gedragen zoals de macht van het
kwade dat wil. En nu zeggen zij tegen Degene die ze tot slachtoffer
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willen maken, dat Hij door een demon bezeten is? Ze draaien de zaken om. Degene die de waarheid verwerpt en een moord wil plegen
wordt toch zeker door de macht van het kwade geïnspireerd?
Daarom dit eenvoudige antwoord. Het is zo duidelijk dat niet Jezus, maar deze moordlustige joodse leiders door een demon zijn
bezeten, dat dit eenvoudige antwoord afdoende zou moeten zijn.
Een blik op de situatie daar moet ze er toch van overtuigen dat het
net andersom is als wat ze zeggen. De werkelijkheid is heel anders.
"Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij." Met andere woorden: u onteert God Zelf door Zijn Zoon te verwerpen. Het volgende is zo
prachtig. "Maar Ik zoek Mijn eer niet." Dit is Jezus in Zijn vernedering. God laat zich onteren, God laat zich verwerpen. Hij is niet
gekomen naar deze wereld om geëerd te worden, maar om het Lam
te zijn dat de zonden van de wereld draagt. Zoals Paulus het zegt:
"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd." Dit is de vernedering. "Ik zoek Mijn eer niet." En zo had Jesaja het al gezegd: "Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen... Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht." (Jes. 53:3)
Jezus heeft de eer van mensen ook niet nodig. Maar God de Vader zoekt de eer van de Zoon, eist die van de mensheid. Het tweede
deel van vers 50: "Één is er Die haar zoekt en Die oordeelt." God wil
dat mensen de Zoon eren. Maar meteen daarna, komt een bijzondere oproep. Wie de Zoon niet eert, valt onder het oordeel, zal de
eeuwige dood sterven. En dan richt Jezus een laatste uitnodiging
aan het adres van de joodse leiders die daar zo vol haat tegenover
Hem staan. "Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij
beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid." Waarom wil Jezus dat
mensen Hem eren? Omdat Hem eren betekent Zijn woord in acht
nemen, dat wil zeggen gehoorzamen. En wie Zijn Woord gehoorzaamt is bevrijd van het oordeel, en zal niet sterven. Want wat is
het oordeel? Er is maar een gebod, waarop de mensheid wordt
beoordeeld. En dat is het gebod om te geloven in de Zoon van God,
die de Vader gezonden heeft. Dus Jezus zegt tegen deze mensen,
dat Hij niet ter wille van Zichzelf eer zoekt, gehoorzaamheid en
geloof vraagt, maar ter wille van degenen die in Hem geloven. Die
zullen het eeuwige leven ontvangen. Hier kun je goed zien, dat het
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motief van Jezus' felle woorden tegen de Joodse leiders inderdaad
de liefde is.
En dan in vers 52 en 53 blijkt opnieuw, dat ze de woorden van Jezus op een verkeerde manier benaderen en daarom niet begrijpen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. "Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent."
Als er nog enige twijfel was, is die nu weggenomen. Ze komen aan
met Abraham. Abraham is gestorven – fysiek – en de profeten zijn
gestorven – fysiek. Waar kan Jezus het dan over hebben? Voor hen
bestaat alleen maar zoiets als de fysieke dood. Maar Jezus spreekt
over de geestelijke dood. Ik hoorde onlangs van iemand, en ik denk
dat hij gelijk heeft, dat het woord van Jezus letterlijk waar is wanneer Hij zegt: "hij zal beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid."
Wij zullen de dood niet ervaren, niet zien, niet smaken, niet proeven. Het is werkelijk te vergelijken met in slaap vallen. In de slaap
ervaren wij ook niets. Daarom is het woord "ontslapen" zo mooi om
de dood van een christen te beschrijven. Het is een in slaap vallen,
waaraan soms pijn voorafgaat, dat wel. Maar de dood zelf zullen wij
niet ervaren. En daarom mogen we ook zeggen dat wij het eeuwige
leven nu al bezitten. Het is in ons, en het is al werkzaam in ons. De
fysieke dood zullen we meemaken, ons lichaam zal sterven. Maar
we zullen de dood dus niet zien en niet "proeven" als wij in Jezus
geloven. Dat eeuwige leven in ons gaat door het moment van de
dood heen om onmiddellijk voort te gaan in de eeuwigheid zoals
het bedoeld is. We sterven in de armen van Jezus, en worden wakker in de armen van Jezus. Er is geen werkelijke overgang, geen tussentoestand.
De tegenstanders van Jezus begrijpen dit woord niet. Abraham en
de profeten zijn fysiek gestorven. Hoe kan Jezus dan beweren dat er
een leven is dat de dood niet zal zien en proeven? Maar dat is niet
wat Jezus bedoelt te zeggen. Hij spreekt over de geestelijke dood en
het geestelijke leven. En dan zeggen ze: "Voor wie geeft U Zichzelf
uit?" Net als in vers 25, betekent dit zoiets als: wie denk je wel dat
je bent? Het antwoord van Jezus in vers 54 is bedoeld om duidelijk
te maken, dat Hij deze dingen niet zegt om een of andere eer aan
Zichzelf toe te kennen. Hoe zou het ook kunnen met deze woorden
die zo'n felle reactie oproepen? Het gaat er niet om, dat Hij wil clai-
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men dat Hij méér is dan Mozes en Abraham. Als die eer aan Hem
toekomt, dan is dat niet omdat Hij Zichzelf eert. "Mijn Vader is het
Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is." Wat zegt Jezus hiermee? 'Wilt u weten wie Ik ben? Ik ben precies alles wat God de
Vader zegt wie Ik ben. En wat Ik jullie over Mijzelf zeg, zijn de woorden die de Vader Mij heeft gegeven. Jullie noemen deze God wel
jullie Vader, maar in werkelijkheid kennen jullie Hem helemaal niet,
gedragen jullie je als kinderen van de duivel, zijn jullie bezeten door
een moordzuchtige demon, zullen jullie in je zonden sterven.' Jezus
zegt deze dingen tot hen niet om eer te verwerven, maar om hen te
redden van het eeuwige oordeel. De motivatie achter deze woorden is niet eerzucht, maar liefde.
Wat is het grote obstakel voor deze mensen om Jezus als de Zoon
van God te erkennen? Is het niet juist het religieuze systeem? Religies overal ter wereld geven aan mensen de illusie, dat zij op een
of andere wijze God kennen, een of andere communicatie met Hem
hebben, en dat ze zich veilig kunnen wanen in de geborgenheid van
hun eigen religieuze systeem. De grootste vijand van het evangelie
is eigenlijk de religie. Want juist dat valse gevoel van zekerheid,
maakt de oren doof en de harten zwaar. Zij claimen God te kennen.
Maar Jezus verstoort deze illusie en zegt tegen hen dat zij God helemaal niet kennen. Ze zijn niet uit God. Ze zoeken niet de wil van deze God te doen. Zij haten het licht dat God in deze wereld gebracht
heeft. Maar dat betekent dat ze religieus zijn, vroom in hun eigen
oordeel, terecht in eigen ogen boos over de pretenties van Jezus die
in strijd zijn met hun religieuze systeem. Maar het is een systeem
van denken en beleven dat van beneden komt. Wanneer Kuitert
zegt, dat alle spreken van boven uiteindelijk van beneden komt,
sluit hij alles op in de religie. Maar juist dit evangelie laat zien, hoe
het Woord van God loodrecht van Boven komt. Het spreekt onze
religieuze pretenties tegen, en als het felle licht van Gods waarheid
over onze religies valt, staan wij allemaal voor Jezus met moordlust
in onze harten. Religie claimt God op een of andere wijze gezien te
hebben. Maar juist dit evangelie maakt duidelijk, dat niemand ooit
God gezien heeft. En dat wij de Zoon nodig hebben om ons te verklaren wie God is.
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In hun eigen religieuze systeem hebben zij zich op Abraham beroepen. En dan zegt Jezus in vers 56 dat juist Abraham zich heeft
verheugd over de dag dat de Zoon van God zou komen in deze
wereld. Hij, Abraham, heeft die dag gezien. Hij was in staat op grond
van de belofte die God hem gegeven had, vooruit te kijken en te
verlangen naar een "beter, dat is naar een hemels vaderland."
(Hebr. 11:16) Hij vertrouwde dat God "bij machte was hem" – dat is
Isaac – "zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het
ware daaruit ook terug." Hoe dan? Bij Isaac door de engel die
Abraham tegenhield. Maar uiteindelijk werd dat in volle zin waar
door de opstanding van de nazaat van Abraham, Jezus Christus. Uit
het antwoord van de Joden blijkt opnieuw dat zij het niet begrepen
hebben. "U bent nog geen 50 jaar en hebt U Abraham gezien?"
Maar dat had Jezus ook niet gezegd. Hij had gezegd dat Abraham
Zijn dag gezien had. Maar op dit moment van het gesprek luisteren
zij al niet meer nauwkeurig. Hier kun je zien dat razernij letterlijk
doof maakt. Nu begrijpen ze helemaal niets meer. En wanneer Jezus
dan in vers 58 nog een keer tegen hen zegt wie Hij is, bereikt die
razernij zijn hoogtepunt. We horen opnieuw de godsnaam. "Voor
Abraham geboren was, ben Ik." Jezus gebruikt hier de persoonlijke
naam van God. En dat is opnieuw een enorme aanslag op hun religieuze systeem, waarin het uitspreken van de godsnaam was verboden.
Nu kunnen zij zich niet langer inhouden. Jezus was een bedreiging
voor hun religieuze gevoel van zekerheid, omdat Hij hun zonden
aanklaagde. Omdat Hij tegen hem gezegd had, dat ze zich niet veilig
konden voelen in hun religieuze systeem. Ze waren onder de macht
van de zonde en hadden de bevrijding door de Messias nodig. Ondanks het feit dat zij "kinderen van Abraham" waren. En dan was er
opnieuw het feit dat Jezus Zich aan God gelijk maakte, en Zichzelf
aanduidde met de Godsnaam. Dat maakte hun razernij compleet.
Dan gaat hun vijandschap tot actie over. "Zij namen dan stenen op
om ze op Hem te werpen." (Vers 59) Dan gaat Jezus weg. Het was
nog niet Zijn tijd om te sterven.
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47 – De genezing van de blindgeborene
Joh. 9:1-14
Na een lang hoofdstuk vol met twistgesprekken en controversen
kunnen we nu – zo lijkt het – even tot rust komen met weer een
verhaal over een genezing. Nu is dat slechts schijn, want over deze
genezing horen we dan vanaf vers 15 tot en met 41 de laatste grote
controverse tussen Jezus en de farizeeën. Dat loopt zelfs nog door
tot in het 10e hoofdstuk – het is dan intussen winter is geworden en
we zitten in de tijd van Chanoeka - tot we dan in hoofdstuk 11 kunnen lezen over de definitieve beslissing om Jezus te doden. Vanaf
hoofdstuk 12 krijgen we alleen nog te maken met het onderwijs van
Jezus aan de discipelen en hun voorbereiding op Zijn dood en opstanding.
Hoe zit het eigenlijk met deze verhalen over genezingen? In de
toespraak van Petrus in Handelingen 2 heeft deze het over "Jezus
de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door
krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem
gedaan heeft." (Hand. 2:22) De tekenen en wonderen van Jezus zijn
een belangrijk onderdeel van het getuigenis dat God aan Zijn Zoon
heeft meegegeven. Volgens dit evangelie heeft Jezus vele tekenen
gedaan, "die niet beschreven zijn in dit boek." (20:30) En in vers 25:
"En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft." Het
moeten er ook veel geweest zijn, want in de woorden van
Mattheus: "veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen."
(Mat. 12:15)
Wat moeten we hiervan denken? Ziekte, misvormingen, lichamelijke zwakte, pijn en dood, dat alles domineert het leven in de wereld vanaf Adam. Vanaf het begin van ons leven, beginnen we ook al
te sterven. Hier komt Gods Zoon in de wereld en laat zien dat het
Gods uiteindelijke wil is, dat dat alles zal verdwijnen. In het Oude
Testament, komen wonderbaarlijke genezingen bijna niet voor. Er is
de genezing van Naäman de laatste, en de genezing van koning
Hizkia, en al eerder in Numeri 21 de wonderbaarlijke genezing van
allen die door een slang waren gebeten. Er zijn drie opwekkingen in
het Oude Testament. De zoon van de weduwe in 1 Kon. 17, de zoon
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van de Sunamitische weduwe in 2 Kon. 4 en dan nog een opwekking
van de man die de beenderen van Elisa aanraakt in 2 Kon. 13. Drie
genezingen en drie opwekkingen uit de dood. Dat is alles in het
Oude Testament. En dan komt Jezus. Genezingen en wonderen gebeuren nu bijna elke dag. Veelvuldige demonstraties dat de Zoon
van God, het vleesgeworden Woord, werkelijk in de wereld is aangekomen. In drie jaar tijd moeten honderden, zo niet duizenden
mensen van het een of ander genezen zijn door Jezus. Net zoals
Jesaja 53:4 het al gezegd had, namelijk "Voorwaar, onze ziekten
heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen." Jesaja zegt
er echter wel bij, dat dat maar weinig indruk zou maken: "Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt."
We staan weer op een kruispunt. Het evangelie vertelt ons dat
blinde mensen nieuwe ogen hebben gekregen, dove mensen kregen
nieuwe oren, verlamden kregen nieuwe ledematen. Elk van de
wonderen van Jezus is een daad van de schepper. En de schepper is
vleesgeworden en doet nieuwe en ongehoorde dingen. Het is God,
de schepper, de Almachtige, die door Christus Jezus heen werkt. Er
bestaat geen natuurlijke verklaring voor. Er is geen medische verklaring voor. Er is geen psychologische verklaring voor. De blindheid
van de blindgeborene is geen psychosomatische ziekte, geen inbeelding. Jezus gebruikt geen medicijnen, verricht geen chirurgische
operatie en treedt niet op als psychotherapeut. Dit zijn goddelijke,
bovennatuurlijke, onmiddellijke, alles veranderende scheppende
wonderen. Jezus verricht deze wonderen door een woord, door een
aanraking, en ze zijn onmiddellijk en compleet.
Tussen haakjes, wat een contrast met de zogenaamde wonderen
die plaatsvinden in de charismatische beweging. Wanneer zieke
mensen naar een genezingsbijeenkomst gaan, worden ze eerst verdeeld in drie categorieën. De echt ongeneeslijken worden in een
apart zaaltje bijgestaan door de gebedsgroepen. Wat zich aandient
als een soort psychosomatisch geval, wordt toegelaten in de hoofdzaal. En dan zijn er de mensen die een of ander verlammingsverschijnsel vertonen. De verlamden, de mensen met een gebroken
ruggengraat et cetera. Ik hoorde van het geval van een jongen van
12, die in een rolstoel zat en niet meer kon lopen. Er werd druk op
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hem ingepraat, tegen hem geschreeuwd, want de duivel moest eruit. Er werd luid en jammerend gebeden, wel 10 minuten lang. En
onder de indruk van al dit misbaar en kabaal durfde de jongen uit
zij-n rolstoel op te staan en een paar passen te lopen. Een wonder!
Dat schreeuwde de genezer, en Halleluja! brulden alle mensen in de
zaal. De rolstoel werd van hem weggenomen, en thuis werd hij gedwongen om te lopen, zoveel hij maar kon – hij was immers genezen? Er werd geen arts bij gehaald, en alle normale zorg vanwege
zijn verlamming viel weg. Het resultaat was dat deze jongen na 10
dagen ... overleed. Er zat gangreen in zijn bloed en vanwege het geforceerde lopen raakte zijn bloed vergiftigd. De ouders schreven het
niet toe aan het gebrek aan medische zorg, maar aan hun eigen
gebrek aan geloof.
Wat een tragedie! Een waarachtig wonder is onmiddellijk en volkomen. Dat vinden we in de bediening van Jezus en een korte tijd
ook in de bediening van de apostelen. God heeft aan het begin van
de geschiedenis van de gemeente meegewerkt aan de verbreiding
van het evangelie door wonderen en tekenen. Zo zegt ons de brief
aan de Hebreeën: "God heeft bovendien mede getuigenis gegeven
door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de
Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil." - Let op dit "heeft gegeven", dus toen al verleden tijd! - (Hebr. 2:4) Maar dat is nu voorbij.
En je ziet dat aan de geforceerde en vaak hypocriete manier waarop
televisiedominees en evangelische genezers hun werk doen. Hun
wonderen zijn niet onmiddellijk, en zeker niet volkomen; het zijn
geen daden van de schepper die het volstrekt nieuwe kan brengen.
Het zijn de geforceerde namaak-wonderen van hypocriete, vaak op
geld en aanzien beluste christenen. Daar moet je niets mee te
maken willen hebben.
Terug naar het wonder in Johannes 9. Twee wegen lijken er hier
te zijn. De eerste weg houdt in dat je de wonderverhalen als sprookjes af doet, en de schrijvers als fantasten. De tweede weg houdt in
dat je de getuigenissen letterlijk neemt en ze ook als waarachtig
aanneemt. Het lijkt een eenvoudige keuze: het is waar dat Jezus
wonderen verrichtte, of het is niet waar dat Jezus wonderen verrichtte. Kies maar! Ik heb zelf veel tijd besteed in het verleden aan
het vinden van een tussenweg. Ik heb ooit het wonder omschreven
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als een samenloop van natuurlijke omstandigheden die ons raakt als
wonderlijk maar in werkelijkheid gewoon het gevolg is van natuurwetten. De genezing van de blindgeborene in Johannes 9 is dan niet
een historisch feit dat wordt beschreven, maar een verhaal met een
geestelijke betekenis. Het "wonder" is dan niet de genezing zelf,
maar het effect van het verhaal op de toehoorders, die plotseling
begrijpen dat ze door het leven van Jezus als het ware – niet werkelijk, maar fictief – genezen worden van hun geestelijke blindheid.
De laatste tijd ben ik met dat restantje vrijzinnigheid in mijn eigen
theologie niet langer tevreden. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als
God bestaat, is niets Hem te wonderlijk. Dan is het ook niet verwonderlijk dat Hij vleesgeworden is in Jezus Christus. Dan is het ook
niet verwonderlijk dat deze Zoon van God wonderen heeft verricht,
en dat de getuigen dat getrouw hebben opgeschreven. Natuurlijk
kan ik er ook van uitgaan dat God niet bestaat, en dan is Jezus een
bedrieger en de evangelist een fantast – en dan ben ik geen christen
meer. Moet dat? Wil ik dat? Komt het dan niet aan op een keuze?
Maar die keuze is niet blind, maar redelijk. Ik zie geen enkele reden
om te twijfelen aan het getuigenis van de evangelisten, geen enkele
reden om te twijfelen aan het verhaal over de genezing van de
blindgeborene. Volgens mij is het gewoon zo gebeurd.
Het 9e hoofdstuk van ons evangelie is gewijd aan dit ene wonder,
het zesde wonderteken dat Jezus doet. Jezus heeft net de tempel
verlaten omdat ze stenen opnemen om op Hem te werpen. Maar
Hij verlaat ongeschonden de tempel en komt in het voorbijgaan een
man tegen, die blind was van de geboorte af. Hij is net bijna gestenigd omdat Hij van Zichzelf getuigt dat Hij de Zoon van God was. En
nu staat hier de blindgeborene. Jezus blijft even bij hem staan, ondanks het gevaar waarin Hij verkeert. Wat doet de blindgeborene
daar? Ongetwijfeld zit hij daar bij de tempel te bedelen. In de tempel waren altijd veel mensen, en ze waren vermoedelijk zozeer
bezig met de dienstbaarheid aan God en de naaste, dat ze bereid
waren iets aan een bedelaar te geven. De blinde man kan Jezus niet
zien – maar Jezus ziet hem. Genade zoekt óns op! In zekere zin is
deze man precies zo als de Farizeeën met wie Jezus net in debat is
geweest. Zo hebben we al gelezen in hoofdstuk 6: "Maar Ik heb u
gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet." Je kunt
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Jezus zien en toch geestelijk blind zijn. De joodse leiders zeggen in
datzelfde hoofdstuk tegen Jezus: "Welk teken doet U dan, opdat wij
het zien en U geloven?" Zij willen het zien, en ze zien Hem ook wel,
en toch begrijpen zij niet wat ze zien. Heel hun blindheid en verzet
lijkt samengevat te zijn in de figuur van deze blindgeborene.
Dan komen de discipelen weer voor het voetlicht. Ze stellen Hem
de vraag: "Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij
blind geboren zou worden?" In de theologie van de farizeeën werkte dat zo. Iedereen die een ziekte had, had dat te wijten aan een of
andere zonde. Elke ziekte was een straf voor een zonde. Maar hoe
zat dat dan met mensen die met misvormingen of handicaps ter wereld waren gekomen? Hier is iemand die blind is geboren. Nu, als
elke misvorming en ziekte een straf is, wie wordt hier dan gestraft?
Sommige rabbijnen ontwikkelden de theorie, dat een embryo al kon
zondigen. Dan was de blindheid vanaf de geboorte een gevolg van
een zonde in de moederschoot. Weer anderen hadden bedacht, in
aansluiting bij bepaalde religieuze voorstellingen uit de Griekse wereld, dat de ziel kon zondigen, voordat zij aan een lichaam werd gekoppeld. En nog weer anderen probeerden vanuit de Bijbelse tekst
te verklaren, dat de zonden van de ouders kon worden gestraft in
de kinderen.
Zo leek het immers de bedoeling van de tekst uit Exodus 20, waar
we lezen: "(God), Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de
kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten."
Zij begrepen deze tekst zo, dat God een individuele zonde van een
vader of moeder zou bestraffen in een van de kinderen. Maar de
tekst was helemaal niet bedoeld om een individuele vergelding uit
te drukken. Het ging om de gevolgen van de zonden van de ene generatie voor de volgende generatie. Wanneer een generatie in de
ballingschap zou gaan, zouden hun kinderen in ballingschap worden
geboren. In die zin was er een straf voor de kinderen vanwege de
zonden van de ouders. Maar het gaat dan om de zondigheid en
schuld van een generatie. Blijkbaar was deze interpretatie al in de
tijd van het Oude Testament zo gangbaar dat God tegen de profeet
Ezechiël in het 18e hoofdstuk nadrukkelijk zei: "De mens die
zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen." (Vers 20.) Er is sprake van een individuele ver-
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antwoordelijkheid. Maar dan komt de vraag op, op welke manier is
de blindheid van de blindgeborene een straf?
Het antwoord van Jezus is duidelijk: "hij heeft niet gezondigd en
zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God
in hem geopenbaard zouden worden." Het is geen straf dus. Daarmee is die hele rabbijnse theologie, waarin elke ziekte een gevolg is
van een bepaalde zonde, uit de weg geruimd. Zeker, het is denkbaar
dat een zonde leidt tot schade aan een volgende generatie. Heel
veel gevallen van aangeboren blindheid hebben te maken met een
seksueel overdraagbare ziekte van de moeder. We zijn bovendien
psychosomatische wezens. Zonde en schuldgevoel, en het afgesneden raken van de gemeenschap met God kan werkelijk tot ziekte
leiden. Zelfs het verkeerd omgaan met het avondmaal, het "op onwaardige wijze" eten en drinken, kan leiden tot ziekte, ja zelfs tot
ziekte tot de dood – 1 Kor. 11:30. Maar ziekte als een mogelijk gevolg van de zonde of van een verkeerde levensstijl, is volstrekt niet
hetzelfde als het idee van een automatische koppeling tussen ziekte
en zonde, waarbij de ziekte als een moedwillig door God opgelegde
straf moet worden gezien.
Hadden ze dan het boek Job niet gelezen? Job leed aan een vreselijke ziekte, en de vrienden van Job proberen hem ervan te overtuigen dat dat een straf is voor zijn zonden. Koppig houdt Job vol dat
hij zich nergens aan schuldig heeft gemaakt, en God bevestigt dat
oordeel. En dat is ook tot Gods eer, want anders zou je moeten
denken dat het God was die de rampen over Job had gebracht en
hem ziek had gemaakt.
Maar Jezus zeg dus, dat de blindheid van deze man geen straf is,
noch voor de zonden van de ouders noch voor de zonden van de
man zelf. De ziekte van deze man heeft een "zin". "Dit is gebeurd,
opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden."
Heel zijn leven is deze man geplaagd geweest door zijn blindheid
opdat Jezus op het goede moment Zijn heerlijkheid kon laten zien
door hem te genezen. Kunnen we dat nu van elke ziekte zeggen?
Dat weet ik niet. Soms is ziekte een gelegenheid om tot bezinning te
komen, soms kan het gevolg van een tijdelijke ziekte een geestelijke
vooruitgang zijn. Soms lijkt een ziekte werkelijk een pure pech te
zijn. Een enkele keer merk ik, dat het geloofsleven van iemand met
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een misvorming veel rijker is dan van anderen. Ik ken een blinde
vrouw die dankzij haar blindheid al vele jaren zo in volkomen afhankelijkheid van God leeft, zo dicht bij Hem blijft, dat ze tot een
waarachtig en volkomen getuigenis van haar geloof in staat is. Haar
blindheid is een oorzaak van veel verdriet en pijn. Maar zijzelf jubelt
alleen maar over de nabijheid tot God die deze blindheid haar ook
geschonken heeft.
Maar de discussie met de discipelen over deze theologische kwestie, wordt door Jezus in vers vier afgebroken. Het is prachtig om te
discussiëren over theologische zaken, maar soms moet er gewoon
gewerkt worden. Vers 4: "Ik moet de werken doen van Hem Die Mij
gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken." Jezus werkt, en de Vader werkt. Wat de Vader
doet, dat doet Jezus. Zo lazen we in het 5e hoofdstuk, vers 17. Maar
nu worden ook de discipelen betrokken in dit werk. In de betere
handschriften van Johannes staat te lezen: "wij moeten werken de
werken van Degene, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is..." Zo
staat het dan ook in de NBG. Is dat niet prachtig? Wij moeten de
werken doen van Hem die Jezus gezonden heeft zolang het dag is –
dag, dat is gedurende het hele leven. Jezus heeft nog maar enkele
maanden te leven. De discipelen hebben enkele jaren tot aan het
eind van hun leven, en we moeten bedenken dat velen van hen
vroegtijdig een martelaarsdood zijn gestorven. Maar het geldt voor
ons allemaal. We werken zolang we levenskracht in ons hebben. Er
is geen tijd te verliezen. Want er komt een nacht voor ieder van ons,
waarin wij niet meer kunnen werken. En bij dit woord "nacht" zou je
kunnen denken aan de dood, maar beter nog aan de laatste periode
van je leven als de krachten te zeer zijn afgenomen.
In Efeze 5:16 zegt Paulus daarom: "buit de geschikte tijd uit." In 2
Tim. 4:2 zegt Paulus tegen de jonge prediker Timotheüs: "predik het
Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen." Wat betekent gelegen of ongelegen? Het betekent: "altijd". Elke tijd immers is óf gelegen óf ongelegen. De tijd is kort, zoals hij kort was voor Jezus op dit
moment van zijn leven. Er waren nog zes maanden voor Zijn kruisdood. En daarom zegt Hij in vers 5: "zolang Ik in de wereld ben, ben
Ik het Licht der wereld." Natuurlijk is Jezus nog steeds het Licht der
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wereld. Maar tijdens Zijn lichamelijke presentie op aarde, was Hij
dat Licht in het bijzonder.
Vanaf vers 6 komt dan de eigenlijke genezing. En het is voor ons
misschien een wonderlijke vertoning. "Jezus spuwde op de grond,
maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de
blinde." Waarom deed Hij dat? Er zijn allerlei theorieën in omloop.
Maar de eenvoudigste is simpelweg deze: omdat Hij het zo wilde.
Het wonder van de genezing zou dan verbonden kunnen worden
met een "teken". De blindgeborene zou met het slijk op zijn ogen
door de straten hebben gelopen en ieders aandacht hebben getrokken. Jezus heeft hem bovendien de opdracht gegeven in vers 7
om naar het badwater Siloam te gaan en zich daar te wassen. De
genezing vindt plaats bij dat wassen, ver weg dus van Jezus zelf. Had
Jezus dat niet anders kunnen doen? Ja, maar Hij doet het blijkbaar
zó, opdat er opnieuw een bepaalde boodschap van de genezing
uitgaat. Dit is immers hetzelfde badwater, waaruit water werd gehaald voor de waterceremonie op het Loofhuttenfeest. En op de
laatste, grote dag van dat Loofhuttenfeest had Jezus uitgeroepen:
"Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken." Hij was
het ware water van Siloam. En ook opvallend dat het woord Siloam
betekent: "Uitgezonden." Is Jezus niet precies Degene die door de
Vader gezonden werd? Als de Gezondene (Siloam) van de Vader, als
het levende water, is Hij het ware badwater. En in dat badwater is
genezing te vinden.
De man wast zich en komt ziende terug. De gehoorzaamheid van
de blinde en zijn vertrouwen in Jezus zijn hier genoeg. Maar dan
zien we hoe dit prachtige wonder, waarvan de buren getuige zijn,
niet tot de aanvaarding van Jezus leidt. We vinden dat vanaf vers 8.
De buren aarzelen: "Is deze het niet die zat te bedelen?" Sommige
zeggen dat hij op hem lijkt en anderen zeggen dat hij het is. De
blindgeborene zelf zegt heel duidelijk: "Ik ben het." En dan wordt in
vers 10 de vraag gesteld hoe zijn ogen dan zijn geopend? In vers 11
geeft de blindgeborene het antwoord en beschrijft nauwkeurig wat
Jezus gedaan en gezegd heeft. Jezus is intussen aan hun ogen onttrokken. Ze weten niet waar hij is zoals blijkt het vers 12. Dan lezen
we dat zij de voormalige blindgeborene naar de Farizeeën toebrengen, en dan horen we in het laatste vers van ons gedeelte, vers 14,

66
dat het sabbat was "toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen
opende." En dan weten wij als lezers dat er nu een grote controverse zal komen. Opnieuw zal de genezing tot een controverse
leiden omdat ze op sabbat plaatsvindt. Maar dat is het onderwerp
voor het volgende hoofdstuk.
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484 – Zo werkt ongeloof
Joh. 9:15-34
Het evangelie van Johannes is geschreven met de bedoeling dat
de lezer zou gaan geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.
(20:31) Daarom komt het woord “geloven” in dit evangelie zo vaak
voor. Het boek wil getuigenis afleggen van de persoon van Jezus
Christus, in het bijzonder dat Hij de Zoon van God is om dit geloof
bij de lezer op te wekken. Want het geloof is uit het gehoor, en wat
je hoort is een getuigenis. Al meteen in het eerste hoofdstuk gaat
het over getuigenis – vers 7 – en geloof – “die in Zijn Naam
geloven”, vers 12. Maar het gaat ook meteen al over ongeloof. In
vers 11: “de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Het getuigenis
kan geweigerd worden. Dit evangelie van het Geloof laat steeds zien
hoe Jezus Christus in de wereld is ontvangen, en dat is met ongeloof. Maar het evangelie doet meer dan alleen maar constateren
dat dit ongeloof er was. Het geeft er ook een uitleg van, het laat
zien hoe ongeloof werkt en denkt. Vooral in hoofdstuk zes hebben
wij verschillende vormen van ongeloof gezien. Daar ging het om de
motieven van ongeloof, in het negende hoofdstuk gaat het meer
over de werking van ongeloof. Op welke wijze kun je jezelf ertoe
brengen, om het bewijs voor de Zoon van God te negeren?
Het verhaal dat ons tot geloof wil brengen is tegelijkertijd een verslag van ongeloof. Het ongeloof van Nicodemus die vastzit in een
aards perspectief en de hemelse dingen niet verstaat. Het ongeloof
van mensen zoals de hovelingen tegen wie Jezus zegt dat ze alleen
zullen geloven als ze tekenen en wonderen zien. Het religieuze
onge-loof van de joodse leiders, tegen wie Jezus zegt dat zij Hem
niet geloven juist ómdat Hij hen de waarheid zegt. En het blinde
ongeloof van de Galileërs tegen wie Jezus moest zeggen: “jullie hebben gezien en geloven toch niet.” Zelfs mensen die Hem door en
door gekend hebben, hebben zich in hun ongeloof ingegraven zodat
gezegd moest worden: “geen van zijn broers geloofde in Hem.” En
het wonderlijke ongeloof dat wel de wonderen ziet en verstaat,
maar daaruit een eigenmachtige conclusie trekt, wanneer ze Jezus
“met geweld willen meenemen om Hem koning te maken.” (6:15)
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Een uiterlijk geloof dat achter Jezus aan loopt, maar een innerlijke
onwil om Hem te aanvaarden zoals Hij is.
Je kunt een hele theologie van het ongeloof maken op grond van
dit evangelie. In dit 9e hoofdstuk krijg je inzicht in hoe ongeloof –
koppig, opzettelijk, heftig ongeloof – eigenlijk van binnen werkt. En
het uitgangspunt is het eenvoudige verhaal dat we de vorige keer
besproken hebben. De blindgeborene loopt met modder op zijn
ogen naar het badwater van Siloam, wast zich en komt genezen terug. Hij heeft twee nieuwe ogen gekregen. De blindgeborene kan nu
zien. Jezus heeft een wonder verricht dat op geen enkele manier
valt weg te verklaren, medisch niet, psychologisch niet. Voor de
schepper is het een eenvoudige daad. Jezus demonstreert daarmee
Zijn goddelijke macht. Maar vanaf vers 15 zien we dan tot en met
vers 34 de blindgeborene tegenover de joodse leiders staan en in
hun discussie, waarin ook zijn ouders nog betrokken zijn, zien we
hoe ongeloof werkt.
In vers 13 lezen we dat de man die genezen werd bij de Farizeeën
werd gebracht. In vers 15 beginnen deze Farizeeën aan een onderzoek. “Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende
geworden was.” Dat had hij al aan zijn buren verteld, en aan andere
mensen die hem van vroeger kenden en wisten dat hij blind geboren was. Waarom brengen ze hem naar de Farizeeën? Het kan zijn
omdat ze van deze joodse elite een of andere theologische verklaring verwacht hebben. De mensen die de blindgeborene hebben gekend, zijn stomverbaasd geweest. Niemand is ooit in staat geweest
om blindheid te genezen. En de enige verwijzing naar de genezing
van blindheid wordt gevonden in passages van het Oude Testament
die spreken over de tijd van de Messias. Misschien wilde ze dat de
Farizeeën dit vermoeden zouden bevestigen. Het is ook nog mogelijk dat ze wisten dat de Farizeeën zeer negatieve visie op Jezus hadden. Zij hadden gezegd dat Hij door een demon bezeten was, dat Hij
waanzinnig was, dat Hij in de greep was van een duivelse macht.
Misschien vermoeden ze wel dat de Farizeeën probeerden Jezus te
vermoorden. Het was nu al zover gekomen – volgens vers 22 – dat
het Sanhedrin een wet had laten uitgaan, dat iedereen die Jezus
beleed als de Messias uit de synagoge geworpen zou worden. Om
die reden zou het begrijpelijk zijn dat deze mensen de blindgebo-
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rene naar de Farizeeën toebrengen. Zeker als ze zelf het vermoeden
hadden dat Jezus dan toch de Messias moest zijn. Maar wat zouden
de Farizeeën daarvan zeggen? Waarom zou iemand nu uit de synagoge moeten worden geworpen, als hij in deze Jezus waarachtig de
Messias zou erkennen? Want in ieder geval was de genezing van de
blindgeborene toch een duidelijk bewijs van de waarheid daarvan.
Het is ook nog mogelijk dat ze hem naar de Farizeeën toebrengen,
om een overtreding van de wet aan te geven. Genezen was niet toegelaten op de sabbat. Je mocht geen medicijnen bereiden en toepassen. En misschien is dat trouwens precies de reden dat Jezus deze genezing op deze bijzondere wijze heeft uitgevoerd. Het was
voor Hem in het geheel niet nodig geweest om dat papje van modder te maken. Waarom doet Hij dat dan wel? In de meest gestrenge
opvatting van de sabbat, was het vermengen van vocht met aarde
een vorm van werk. Verboden op de sabbat. Je mocht iemand wel
verzorgen op de sabbat als hij ziek was, maar je mocht hem niet
genezen, dat moest wachten tot de zondag. Maar hier heeft Jezus
een mens genezen op de sabbat, schijnbaar met een medische handeling die als werk, als verboden werk, beschouwd moest worden.
Hebben ze om die reden de blindgeborene naar de Farizeeën gebracht? Om Jezus aan te klagen? Ze hebben in ieder geval precies
verteld wanneer de genezing had plaatsgevonden, want de
discussie over het genezen op sabbat begint meteen in vers 16.
Nu moeten we hier twee zaken goed onderscheiden. In de eerste
plaats kan de Zoon van God doen wat Hij wil op de sabbat want Hij
is de Heer van de sabbat. (Markus 2:28) En wat dat inhoudt hebben
wij gehoord in het vijfde hoofdstuk: “Mijn Vader werkt op de
sabbat, en Ik werk op de sabbat.” God rust niet meer op de sabbat
maar werkt! Bij de komst van het Koninkrijk van God is er geen tijd
te verliezen. Maar in de tweede plaats heeft Jezus in strikte zin de
regels van de sabbat zoals die waren gegeven in de thora, Gods
Woord dus, nooit overtreden. Wat Hij heeft overtreden zijn de regels die de rabbijnen hadden ingesteld. En die werden door Hem
beoordeeld als in strijd met de eigenlijke strekking van de sabbat.
Zoals Hij zegt in Markus 2:27: “De sabbat is gemaakt ter wille van de
mens, niet de mens ter wille van de sabbat.” Jezus heeft zich dus
niet boven het Woord van God geplaatst, maar wel boven de
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tradities die door mensen waren opgesteld. Dat is Zijn verwijt ook in
Mattheus 15:6, “zo hebt u door uw overlevering het gebod van God
krachteloos gemaakt.” Maar volgens de Farizeeën waren deze geboden van mensen juist een bescherming voor de geboden van God.
Zij waren een hekje rondom een tuin. Voordat je het gebod van God
kon overtreden, moest je eerst het gebod van de rabbijnen overtreden. De straf daarvoor was minder zwaar. En zo hadden ze een heel
systeem van regels opgesteld om te voorkomen dat je Gods verbod
zou overtreden, wat in feite de strekking had dat Gods gebod niet
werd nagekomen. Het verbod op werk was een onderdeel van het
gebod van rust. De sabbat moest een teken zijn van de komende
vrede van de schepping. Je ziet het conflict hier heel mooi. Wat is er
aan de hand? Jezus geneest de blindgeborene! Een wonder dat bewijst dat Hij God is. Maar zij zullen nu spreken over de overtreding
van een rabbijnse regel die zegt dat je water niet met aarde mag
vermengen op de sabbat.
De getuigen hebben nu gesproken. De buren en alle andere mensen die de blindgeborene gekend hebben, hebben ongetwijfeld al
verteld hoe deze genezing in zijn werk is gegaan. De man zelf heeft
getuigd: “hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.” Dat is
precies wat er gebeurd is. Iedereen heeft hem zien lopen, iedereen
heeft die genezing meegemaakt. Dat zou het uitgangspunt van het
onderzoek moeten zijn. Maar in plaats daarvan komen ze meteen al
met de conclusie: “Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de
sabbat niet in acht.” Het is een simpele redenering. Alle mensen die
uit God zijn, houden zich aan de sabbat, inclusief de rabbijnse
regels. Jezus houdt zich niet aan de rabbijnse regels. Conclusie:
Jezus is niet uit God. Dus moet er een reden worden gevonden om
al deze getuigenissen af te wijzen. Ze hebben daarmee al vastgelegd, dat alleen een Messias die de rabbijnse regels zou houden,
werkelijk de Messias zou kunnen zijn. Daar zie je de arrogantie. Ze
waren zo overtuigd van de waarde van hun eigen tradities dat ze die
nu als een criterium gebruiken om te beoordelen wat er gaande is.
Ze kijken al niet eens meer naar de feiten. Ze hadden in plaats
hiervan iets anders moeten denken. Als Jezus een blindgeborene
kon genezen, moet de macht van de Schepper met Hem zijn. Dan
staat Hij boven de rabbijnse regels en dat maakt duidelijk dat die
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onbelangrijk zijn. Dan is Hij de Messias van wie ook zij geloofden,
dat Hij de thora op een definitieve en gezaghebbende manier kon
uitleggen. Maar wie anders dan de Messias kan een blindgeborene
genezen? Om de conclusie die ze nu al meteen getrokken hebben te
kunnen bewijzen, moet het onderzoek zich nu op andere zaken richten. Dan moet bewezen worden dat deze man helemaal niet blind
geboren was. Ziet u hoe dat werkt? Het ongeloof heeft van tevoren
al een regel opgesteld. Wie de sabbat schendt, kan niet uit God zijn.
Ongeacht wat Hij zegt en wat Hij doet. Dus kan de man die werd genezen geen blindgeborene zijn geweest.
Maar ongeloof in onze tijd doet precies hetzelfde. Een wonder is
in strijd met de natuurwetten. Het kan dus niet gebeurd zijn. Dus
moeten de getuigen hebben gelogen of bedrogen zijn. En als de getuigen over het wonder hebben gelogen, dan is de rest van het getuigenis ook waardeloos. De regel legt de conclusie vast, vooraf aan
het onderzoek. En nu kan het er alleen nog maar om gaan argumenten aan te dragen waardoor duidelijk wordt dat de getuige
moet hebben gelogen. De minachting druipt er meteen vanaf. Daarom noemen ze trouwens Jezus ook niet bij Zijn naam, want ongetwijfeld weten de Farizeeën wel over wie het gaat. Ze noemen
hem “deze mens”.
Er zijn echter mensen die het met deze redenatie niet eens zijn
geweest.“ Anderen zeiden: ‘Hoe kan een zondig mens zulke tekenen
doen?'” (Vers 16) Dat was een ander soort theologische redenering.
Dat werkte zo. Alleen God kan een blindgeborene genezen. Jezus
heeft een blindgeborene genezen. Dus Jezus is wel uit God. Dat is
de correcte redenering op grond van het feit van de genezing. Dus,
we hebben nu twee groepen. De ene groep zegt dat het niet gebeurd kan zijn, omdat Jezus de sabbat heeft overtreden. De andere
groep zegt dat als het gebeurd is, Jezus de wet niet kan hebben
overtreden – dat Hij geen zondaar kan zijn. Maar deze laatste groep
verdwijnt nu uit het gezichtsveld. Zijn daar mensen onder geweest
die later tot geloof zijn gekomen? Dat weten wij niet. Maar het laat
wel zien dat er opnieuw verdeeldheid onder de Farizeeën is geweest. Zoals er ook verdeeldheid was in het zevende hoofdstuk
waar sommigen Hem de Profeet noemde, anderen de Christus, en
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dan lezen we in vers 43: “Er ontstond dan verdeeldheid onder de
menigte vanwege Hem.”
Het ongeloof van de Farizeeën is gebaseerd op een theologisch
vooroordeel. Het schrijft vol arrogantie voor wat wel of wat niet gebeurd kan zijn. Daarom kijkt het niet naar de feiten, daarom
accepteert het geen getuigenis. Maar dat leidt tot verdeeldheid.
Daarom moet in vers 17 het onderzoek voortgaan. De Farizeeën zijn
verdeeld: deze mens is niet van God of deze mens kan geen zondig
mens zijn. Daarom vragen ze aan de blinde: “U dan, wat zegt u van
Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft?” (Vers 17) Nu zien we dat
ongeloof ook niet overtuigd wil worden. Ze vragen om meer bewijzen. En nu komt het tot een prachtig getuigenis van de blindgeborene. Hij geeft het antwoord: “Hij is een Profeet.” Nu is dit een
man die niet in de Synagoge is opgegroeid, want zijn blindheid
maakt hem tot een buitenstaander. Hij is immers blind omdat hij
een zondaar is. Dus werd hij niet toegelaten in de synagoge en niet
in de tempel, behalve om te bedelen aan de poort. Hij heeft dus ook
niet het onderwijs gekregen dat anderen in de synagoge hebben
ontvangen. En in ieder geval begrijpt hij heel goed, dat Jezus minstens een profeet moet zijn. Ook in het zevende hoofdstuk waren er
sommigen die in Jezus een profeet zagen. De Samaritaanse vrouw
zegt het, de mensen zeggen het bij de uitdeling van het brood in
hoofdstuk 6, “Hij is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen
zou.”
Dat had het einde van het onderzoek moeten zijn. De man getuigt, met vele anderen, van zichzelf dat hij blind geboren is. Hij vertelt hoe Jezus hem genezen heeft. Alleen God kan deze genezing
volbrengen, dus is de conclusie gerechtvaardigd, dat Jezus (minstens) een Profeet is. Om het ongeloof overeind te houden, moet er
nu een andere tactiek worden gekozen. Nu richt de aanval zich op
het getuigenis dat hij blind geboren is. Vers 18: “De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was
geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die
ziende geworden was.” Ze geloven nu wel in de genezing op zich,
maar ze geloven niet dat deze blindheid vanaf de geboorte is geweest. De ouders moeten het komen bevestigen. Hun getuigenis
zou nu beslissend moeten zijn. Zo vragen zij in vers 19: “Is dit uw
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zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is?” Dat is tenminste nog
een vraag naar de feiten. Sommige mensen hebben daarvoor al gezegd, dat hij alleen maar op hem leek, er is enige tijd wat verwarring
over zijn identiteit geweest volgens vers 8. De ouders moeten de
twijfel over de identiteit van deze man wegnemen.
Maar dan vragen ze ook in het vervolg: “Hoe kan hij dan nu zien?”
Maar dat heeft de man zelf al getuigd, en dat hebben de buren en
de anderen die hem gekend hebben al gezegd. Waarom wordt dat
nu aan de ouders gevraagd? Het lijkt de bedoeling te zijn om de ouders te verleiden tot een verkeerd antwoord. Als zij iets geweten
hebben van het gesprek dat er aan vooraf ging – ze lijken zo snel op
het toneel te verschijnen dat het waarschijnlijk is dat ook zij in de
buurt zijn geweest – weten ze wat op het spel staat. Wie Jezus als
de Profeet belijdt, komt gevaarlijk dicht in de buurt van de belijdenis dat Hij de Christus is. En dat is een belijdenis waarvoor je uit
de synagoge kunt worden geworpen. Als zij ook bevestigen dat hun
zoon genezen is door een wonder, werpt dat ook een verdenking op
hen. Als zij zeggen dat hun zoon inderdaad blind geboren is, en dat
zijn genezing door Jezus niets minder dan een wonder is, dan is dat
volgens de Farizeeën geen waarachtig getuigenis. Zij gaan er immers
nog steeds van uit dat Jezus een zondaar moet zijn omdat Hij op de
sabbat heeft genezen. De genezing zelf kunnen ze of willen ze blijkbaar niet bestrijden. Ook zij zullen deze blinde bedelaar regelmatig
bij de ingang van de tempel hebben gezien. Dan blijft over dat de
claim van de blindheid bij de geboorte moet worden aangevallen.
Daar moeten ze nu iets mee doen. Alleen als de genezing op de
Sabbat door Jezus uitsluitend aan God Zelf kan worden toegeschreven, omdat het om een blindgeborene gaat, omdat het dus
een “scheppend” wonder is dat alleen door God Zelf kan worden
verricht, alleen dán kan Jezus worden vrijgepleit van de overtreding
van de Sabbat.
Dan geven de ouders het antwoord. “Wij weten dat dit onze zoon
is en dat hij blind geboren is.” Dat was genoeg. Nu kon het eindoordeel worden voltrokken. Jezus die hem heeft genezen is dus uit
God. Maar dan vers 21. Deze ouders gaan nu liegen uit angst voor
de Joden – zo legt vers 22 het uit. Dus wat zeggen ze? “Maar hoe hij
nu ziet, weten wij niet, of hij zijn ogen geopend heeft, weten wij
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niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken.” Zij willen geen woorden spreken die hen kunnen veroordelen.
Dus wat doen ze? Ze verleggen de aandacht naar hun zoon, die het
dan maar moet zeggen, wellicht dus woorden moet spreken die
hem zouden veroordelen. Dit zijn geen geweldig fijne ouders. Ze nemen het niet op voor hun zoon, maar laten hem de kastanjes uit het
vuur halen. Wat moet je als ouders immers met een blindgeborene?
Daar heb je jarenlang alleen maar last van gehad, en daarna stuur je
hem de straat op om maar te gaan bedelen. Waarom woont de
blindgeborene niet meer thuis of in de buurt van zijn familie? Waarom moet hij bedelen om te kunnen overleven en krijgt hij geen zorg
van de familie? Omdat de ouders zich van die zoon wilden distantiëren. Iedereen zei immers dat die zoon een zondaar moest zijn.
Daar wil je als fatsoenlijke ouders toch niets mee te maken hebben.
Daarom zeggen ze tegen de Farizeeën dat ze het maar aan hem
moeten vragen. En ze hebben waarschijnlijk gedacht, “die zoon van
ons kun je toch niet uit de synagoge werpen, want die mag de
synagoge helemaal niet eens in.”
De ouders hadden een goede reden om bang te zijn. Er waren
drie niveaus van ban of excommunicatie. De laagste graad betekende dat je tussen 7 tot 30 dagen niet meer in de synagoge kon
komen. Niemand mocht contact met je hebben. Dan was er een
tweede graad, en dat liep van 30 dagen tot meer. Soms jaren. Als je
in die tijd stierf, kreeg je geen begrafenis. De ergste graad was de
chèrèm. Dat was een verbanning uit de synagoge voor onbepaalde
tijd. Sociaal, economisch en religieus was je praktisch een balling. Je
kon nergens meer aan meedoen. De uitdrukking “uit de synagoge
worden geworpen” staat voor de zwaarste straf die de rabbijnen
konden opleggen. Daarom heet dat in het Hebreeuws sjamata, oftewel “verwoesting.” Je bent afgesneden van je volk, je familie, van
het economisch leven en eigenlijk ook afgesneden van God zelf.
Terecht dus dat de ouders van deze man er bang voor waren. Eigenlijk was de blindgeborene vanaf de geboorte al onder de chèrèm
geplaatst en voor zijn leven lang buitengesloten. En daarom konden
de ouders naar hem verwijzen. Erger dan wat het al was kon het
toch niet worden.
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Dan roepen de Farizeeën voor de tweede maal de blindgeborene
bij zich. Nu roepen zij hem op om zich bij hun oordeel aan te sluiten,
eigenlijk roepen ze hem op om een vals getuigenis te gaan afleggen.
“Geef God de eer, wij weten dat deze Mensen een zondaar is.” Hoe
kan de blindgeborene God de eer gegeven? Door iets te zeggen wat
het oordeel van de Farizeeën ondersteunt. Hoe kan de blindgeborene echter door te liegen God de eer geven? In het boek Jozua
lezen we, dat Jozua tegen Achan zegt: “Mijn zoon, geef de Heere, de
God van Israël, toch de eer en doe voor Hem belijdenis. Vertel mij
toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij.” En het
antwoord van Achan is dan: “Het is waar, ik heb tegen de Heere, de
God van Israël, gezondigd.” Ze gaan er dus al van uit dat de blindgeborene heeft gelogen en nu de waarheid moet spreken. Dat hij een
zondaar is, zoals Achan. Welke waarheid? De “waarheid” die overeenkomt met het oordeel dat de Farizeeën al geveld hebben. En dat
oordeel luidt dat Jezus een zondaar moet zijn. De Farizeeën geloven
het getuigenis niet van deze blindgeborene, ze geloven het getuigenis van de ouders niet, ze geloven het getuigenis van de buren niet.
Al deze getuigenissen worden verworpen. En daarom zeggen ze:
“vertel ons de waarheid.” Want ze kennen die waarheid al, nog
voordat ze het getuigenis hebben gehoord. “Want wij weten…” Dat
is hun taal. Zij weten al ook zonder het getuigenis wat er gebeurd
moet zijn. Niet anders dan vele atheïsten in onze tijd..
De blindgeborene geeft God nu inderdaad de eer. Hij zegt dat hij
iets weet. Vers 25: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet.” Vrij vertaald: ‘Dat theologische oordeel laat ik maar aan jullie over. In die
discussie wil ik mij niet mengen. Ik kan alleen maar getuigen van de
feiten, van wat mij is overkomen.’ En daarom: “één ding weet ik,
dat ik blind was en nu zie.” Zo brengt de blindgeborene zijn getuigenis terug tot de essentie, tot de waarheid waarvan hij werkelijk getuigen kan. Maar daar hebben ze niks aan. Ze hebben hem
in vers 15 al gevraagd hoe hij ziende geworden was. En nu in vers 26
opnieuw: “wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?” Daar zit de erkenning in dat deze blindgeborene inderdaad
was genezen. Maar nu concentreren ze zich sterker nog dan eerst,
op de methode die Jezus gebruikt heeft. Opnieuw wordt de aandacht verlegd naar de wijze waarop Jezus de sabbat gebroken zou
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hebben. Of ze zijn op zoek naar een of andere truc, die ook kan duidelijk maken dat deze blindheid niet was aangeboren. Er zijn
verschillende andere, tijdelijke oogziekten geweest in die tijd, die
medisch wel degelijk konden worden behandeld. Misschien hebben
ze gehoopt dat ze door een nauwkeurige beschrijving van de
methode die Jezus had gebruikt, op het spoor konden komen van
deze, door vele anderen ook behandelde oogziekten.
Ongeloof is vooringenomen bleek uit vers 16. Het oordeel is
geveld voor het getuigenis is gehoord. Ongeloof is koppig en blijft
zoeken naar argumenten om zichzelf te rechtvaardigen, zo bleek uit
het gesprek met de ouders. En nu komen we bij het derde: ongeloof
is uiteindelijk onredelijk. Juist deze mensen die gewend waren
ingewikkelde juridische problemen op verstandelijk hoog niveau
aan te pakken, zijn als het erop aankomt onredelijk. Ze hebben de
feiten, ze hebben de getuigenissen die met elkaar overeenstemmen, en ze willen die feiten steeds weer opnieuw horen. Waarom?
Om iets te vinden wat ze uiteindelijk kunnen gebruiken om die
getuigenissen en die feiten toch naast zich neer te kunnen leggen.
Ze willen verwerpen. Omdat ongeloof uiteindelijk onredelijk is. Het
antwoord van de blindgeborene in vers 27 is prachtig. Zij vragen
hoe Jezus dan zijn ogen heeft geopend. En hij antwoordt: “Ik heb
het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het nog
eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?” Hier staat
een man te praten die bij zijn geboorte al uit de synagoge is geworpen, een mens die zijn hele leven in de marge van het sociale leven
heeft doorgebracht. Door ouders en familie is buitengesloten. En nu
antwoord deze man vrijmoedig en vol sarcasme. ‘Willen jullie soms
ook Zijn discipelen worden, echt?’ Nu voelt hij de vreugde en de zekerheid van de overtuiging dat hij werkelijk te maken heeft gehad
met een mens die uit God is gekomen, een profeet is. Hoe meer
tegenstand hij krijgt, des te sterker wordt zijn geloof.
En dan is er voor de Farizeeën nog alleen maar de mogelijkheid
om te gaan schelden. “Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent
een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.” Daar heb
je de breuk tussen de kerk en de synagoge. Mozes en Christus,
Jodendom en Christendom. Waar staan de Farizeeën? Wat zeggen
ze van zichzelf en over Jezus? Wij volgen Mozes. ‘Wij hebben Abra-
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ham als vader. Wij weten dat deze man een zondaar is. Wij weten
niet vanwaar Hij komt, maar we weten dat Hij een Samaritaan is,
door een demon bezeten. En dat de duivel Zijn vader moet zijn. Wij
zullen iedereen uit de synagoge werpen, die Jezus als de Christus
belijdt.’ Dat is hun positie. Zij weten, zij weten. Ze weten dat God
tot Mozes gesproken heeft, maar “van Deze” – weer dat verachtelijke ‘deze’ – “weten wij niet waar Hij vandaan komt.” Zij wisten
wel dat Hij uit Nazareth in Galilea kwam. Ze wisten ook dat Hij van
Zichzelf had getuigd dat Hij uit de hemel was gekomen. “Ik ben uit
de hemel gekomen om mijn leven te geven voor de wereld.” Dat
had Hij keer op keer gezegd. Toch “weten” ze niets, omdat ze niets
willen weten.
Het is de blindgeborene zelf die door al dit ongeloof en deze pretentie heen prikt. En nu laat zien hoe onredelijk hun ongeloof is.
Vers 30: “Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt.” De conclusie ligt toch immers voor de hand. Dit ongeloof van hen is wonderlijk. Ziet u het contrast? Het wonder is een
feit, een simpele waarheid, daar loopt een blindgeborene en kan
weer zien. Maar het echte wonder, het onredelijke en quasi-bovennatuurlijke, is hier juist het ongeloof, de onwetendheid. Deze mensen pretenderen te weten dat Jezus een zondaar is en weten niet
waar Hij vandaan komt? De blindgeborene wijst erop dat ze kunnen
weten waar Jezus vandaan komt precies door het feit, dat Hij toch
mijn ogen geopend heeft.” Als je uitgaat van het feit waar nu voldoende getuigenis van is afgelegd, dan kun je toch weten op grond
van je eigen theologie hoe het zit. Als je redelijk je eigen gedachtegang volgt, kun je niet anders dan concluderen dat Jezus werkelijk
God is. Zo zegt de blindgeborene dat in vers 31: “Wij” – jullie
Farizeeën en ik! – “weten toch dat God niet naar zondaars luistert,
maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort
Hij.” Dat is de belangrijke theologische regel die de Farizeeën zelf
willen hanteren. En dan wijst de blindgeborene ze op het bijzondere
van deze genezing. Het is een unieke genezing: “door de eeuwen
heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als Deze niet van God was, zou Hij niets
kunnen doen.” In de oren van de Farizeeën had het niet vreemd
moeten klinken. Het is hun eigen theologie! Maar het is een theo-
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logie die nu gepaard gaat met de aanvaarding van het getuigenis,
dat wil zeggen met de erkenning van een concrete waarheid. Buren,
familie en de ouders betuigen het: deze man was blind geboren.
Jezus heeft hem genezen. De blindgeborene kan weer zien. De
theologie van de Farizeeën kan nu worden gebruikt om eindeloos,
steeds maar weer, het getuigenis aan te vallen en bewijzen te vragen voor elk onderdeel van dat getuigenis, en vervolgens voor de
bewijzen van de bewijzen voor het getuigenis. Dat houdt nooit op.
Maar diezelfde theologie kan ook gebruikt worden om de conclusie
te trekken dat alleen God de Zoon bij machte is, om een blindgeborene te genezen. De waarachtige conclusie wordt getrokken door de
blindgeborene zelf: “Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.”
En dan komt de vierde en laatste vorm van ongeloof, of beter
gezegd, de laatste tactiek. Vers 34: “U bent geheel in zonden
geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit.”
Daar heb je die theologie van de zonde weer. Het getuigenis valt
niet te weerleggen, de conclusie is onontkoombaar, dus moet je jezelf van die getuigen ontdoen. Het is een onredelijke en gewelddadige reactie. De blindgeborene heeft de juiste conclusie getrokken uit de feiten en hanteert dezelfde theologie als de Farizeeën.
Maar het is niet de conclusie die van tevoren al was vastgesteld, het
is niet de conclusie die de Farizeeën hier nodig hebben. En niet alleen dat ze nu dit getuigenis verwerpen, omdat de man in hun eigen
theologisch systeem een “zondaar” moet zijn geweest. Ze maken
het ook nog onmogelijk dat dat getuigenis anderen bereikt, door
hem nu definitief in de ban te doen. “En zij wierpen hem uit” staat
er letterlijk. Ze wierpen hem letterlijk de synagoge uit, en dat is de
laatste fase van ongeloof, wanneer de boosheid overgaat tot
geweld.
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat ongeloof conclusies trekt
vóórdat het onderzoek doet. We hebben gezien dat ongeloof zijn
eigen gezichtspunt kiest en van daaruit alles beschouwt. We hebben
gezien hoe ongeloof een valse norm van de waarheid vastlegt. We
hebben ook gezien dat ongeloof altijd meer en meer bewijs vraagt,
bewijs voor bewijs voor bewijs voor bewijs. En wanneer ongeloof
dat bewijs ontvangt, accepteert het dat niet. We hebben gezien hoe
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ongeloof naar feiten kan kijken en dan vanuit een vooroordeel een
compleet verkeerde conclusie kan trekken. Ongeloof heeft als voornaamste kenmerk dat het zichzelf in stand wil houden. Ongeloof is
agressief en niet goedaardig. Wanneer wij contact hebben met ongelovigen, mensen die niet geloven in het evangelie en in de Heer
Jezus Christus, dan gedragen zij zich bijna altijd als vijanden. Het zijn
ongelovigen die Jezus hebben gekruisigd en Zijn discipelen hebben
vervolgd. Bijna alle apostelen hebben de martelaarsdood ondergaan. Ongeloof is niet goedaardig.
Ongeloof is zeker niet neutraal, en juist in onze tijd zien we hoe
de agressie en de haat van het ongeloof tegenover het evangelie en
tegenover christenen steeds vaker openlijk optreedt. Het zogenaamde “Nieuwe Atheïsme” treedt in ieder geval zeer agressief op
tegen alle vormen van religie. Laat niemand denken dat er geen
strijd gaande is tussen geloof en ongeloof in deze wereld. En wat die
strijd zo ingewikkeld maakt, is dat op velerlei manieren ongeloof
zich ook vermommen kan als geloof. Dat gebeurt trouwens in de
Islam net zozeer als in het christendom. En dat gebeurt nu net zozeer als in de christelijke middeleeuwen. Toen kwam de agressie
van de ware gelovigen van een valse kerk, met een religieus systeem dat berustte op ongeloof. Het is dat systeem van religie dat
mensen in hun greep kan krijgen, waardoor alles wat ze doen een
religieuze verpakking heeft, maar in feite een daad van ongeloof is.
Nu komt het van een seculiere buitenwereld, van schijnbaar hoogstaande mensen die het geloof verdraaien, van mensen die het geloof achter zich hebben gelaten en vol wrok zijn over hun verleden.
Nu kan het soms heel schokkend komen van mensen die aan de
buitenkant zeer vroom zijn, maar in hun hart God vaarwel hebben
gezegd. De vraag van Paulus blijft van groot belang: “Onderzoekt
uzelf of u in het geloof bent.” (2 Kor. 13:5)
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49 – Zien en aanbidden
Joh. 9:35-41
Tijdens het gesprek tussen de Farizeeën en de blindgeborene is
Jezus buiten beeld geweest. Hij ging weg, lezen we aan het eind van
het achtste hoofdstuk. Waarheen? Dat vermeldt het evangelie niet.
Maar in ons gedeelte komt Jezus de blindgeborene weer tegen. Vermoedelijk zijn er enige dagen verstreken. De genezing vond plaats
"op de sabbat", en dat zou de laatste, grote dag van het Loofhuttenfeest kunnen zijn geweest, die als een sabbat moest worden gevierd. (7:37) De blindgeborene werd na zijn genezing naar de
Farizeeën toegebracht volgens 9:13. Dan kun je vermoeden dat dat
op de zondag moet zijn geweest. Misschien op diezelfde dag, of
zelfs een dag later begint dan de korte geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de blindgeborene.
Die ontmoeting is niet bij toeval. Iemand heeft Jezus het bericht
doorgegeven dat de blindgeborene uit de synagoge is geworpen. Er
is een definitieve ban opgelegd, de chèrèm, zodat de man nu definitief uit het Jodendom is buitengesloten. Jezus zoekt hem op. Hij
is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Het gaat niet alleen maar om het redden in de zin van ‘genezen’,
maar ook om het zoeken en vinden. Het zoeken duidt op de verlorenheid van de mens die gevonden moet worden. Het “redden”
als genezing van het lichaam is niet voldoende. De Heere zoekt
verder dan dat! Hij neemt daartoe het initiatief, het zoeken gaat van
God uit.
Daarom is het zo belangrijk wat Paulus zegt in Romeinen 3, namelijk dat er niemand is die God zoekt. Wij hebben ook geen idee waar
wij God zouden moeten zoeken. Dus het initiatief gaat van God uit.
Hij zoekt ons, Hij heeft ons éérst liefgehad. Daaruit, uit die zoekende
liefde van God, komt alle heil voort. En dat geldt zeker ook voor het
discipelschap: "Niet u hebt Mij uitverkorenen, maar Ik heb u uitverkoren." (Joh. 15:16) Zo hebben we dat ook al gezien in hoofdstuk 5,
waar we lezen van de verlamde in Bethesda: "Daarnaast vond Jezus
hem in de tempel." (5:14) Dat loopt echter heel anders af, omdat de
man onmiddellijk Jezus aangeeft bij de joodse leiders.
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Hier gaat het beter. De genezing van zijn geestelijke blindheid die
nu volgt, komt voort uit een initiatief van Jezus Zelf. Hij zoekt hem
op, en Hij stelt de vraag die het geloof van deze man wekt. Jezus
vraagt hem: "Gelooft u in de Zoon van God?" Of volgens oudere
handschriften: "Gelooft u in de Zoon des mensen?" Dat is een belangrijke vraag. Deze man heeft net tegenover de Farizeeën staande
gehouden, dat Degene die hem heeft genezen een Profeet moet
zijn – vers 17 – en dat hij weet dat Jezus “uit God” moet zijn en de
wil van God doet – vers 31. Uit zijn unieke genezing heeft hij geconcludeerd dat Jezus "uit God was", anders was deze genezing onmogelijk geweest. Zijn lichamelijke blindheid is genezen. Maar nu gaat
het erom ook zijn geestelijke blindheid te genezen. Hier kun je mooi
zien wat het betekent, dat de Vader iemand trekt, naar Jezus toe
leidt. Zijn hart is voorbereid door de genezing, maar misschien juist
ook wel door het harde twistgesprek met de Farizeeën. Zij hebben
ongewild alle elementen aangedragen waardoor deze man tot de
slotsom komt, dat Jezus door God gezonden moet zijn. Deze man is
echter niet in staat zijn eigen geestelijke blindheid te genezen, net
zomin als hij in staat was zijn lichamelijke blindheid te genezen.
Eerst moet zijn hart door God de Vader worden voorbereid op de
erkenning van Jezus. Maar dat is nog maar de eerste stap.
Dat kun je zien aan het antwoord dat de man geeft. "Wie is Hij,
heere?" – dit 'heere' is nog niet de aanspreektitel voor God, het
Griekse woord kyrie kan zowel voor God worden gebruikt als een
beleefde aanspraak zijn. Dus, de correcte vertaling luidt: "Wie is Hij,
meneer, zodat ik in Hem kan geloven?" Nu blijkt deze blinde man
goed op de hoogte te zijn. Hij weet dat Jezus een profeet is die door
God is gezonden. Maar hij kent ook ongetwijfeld de titel Zoon des
mensen. (We gaan er maar vanuit dat de oudere handschriften
gelijk hebben.) De vraag is dus of deze man accepteert, dat Jezus de
beloofde Messias is. "Zoon des mensen" was een Messiaanse titel.
Aan de Zoon des mensen zou God de Vader een koninklijke macht
schenken, zodat alle volkeren Hem zouden dienen - Daniël 7. Een
eeuwige Koninkrijk, dat niet zou worden verwoest. Iedereen in die
tijd begrijpt deze Messiaanse titel. Als Jezus dus vraagt, geloof jij in
de Zoon des mensen? vraagt Hij of deze man deze joodse, eigentijdse theologie gelooft. Jezus heeft deze man gezocht en gevonden.
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Er is een goddelijk initiatief. Maar nu komt het erop aan of deze
man ook erkent, gelooft dat Jezus is Wie Hij zegt dat Hij is. En uit het
antwoord van de man kun je zien, dat hij er wel klaar voor is. Hij is
erop voorbereid om te geloven, en dat gaat vooraf aan de nauwkeurige kennis van datgene waarin hij moet geloven. Hier vinden we
eerst kennis, daarna geloof, en daarna pas het volle inzicht. Niet
omgekeerd. We kunnen ons niet stap voor stap naar het geloof toe
redeneren. God laat ons naar Jezus toe komen, wij horen op een of
andere manier wie Hij is – dat is de kennis die aan geloof voorafgaat, want het geloof is uit gehoor en het gehoor door het Woord
van God - en dan is het een kwestie van de wil. Willen erkennen,
willen geloven, dat Hij ook inderdaad is wat we van Hem gehoord
hebben. De bereidheid om te geloven, de wil hebben om de wil van
de Vader te zoeken (7:17), de bereidheid om in het licht te komen
(3:19), dat is allemaal voorbereiding voor de daad van erkenning die
nu volgt.
‘Wie is Hij dan, meneer?’ Dus we hebben een goddelijk initiatief is
het zoeken van Jezus, hebben de bereidheid om te geloven bij de
man, hebben die hele voorbereiding van de fysieke genezing en het
gesprek met de Farizeeën. En dan wordt de geestelijke blindheid
genezen. Wie Hij is? "En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én
Die met u spreekt, Die is het." Net als bij de Samaritaanse vrouw in
Johannes 4. Daar zegt Jezus in vers 26: "Ik ben het, Die met u
spreek." En dan het prachtige antwoord in vers 38. "En hij zei: ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem." Dat is de genezing van geestelijke
blindheid. Jezus is een profeet, is uit God, is godvrezend, doet Gods
wil. Zover was de man al. En nu gelooft hij dat Jezus de Zoon des
mensen is, of de Zoon van God in de andere versie. Is dat geen goddelijk wonder?
Hoe werkt dat dan, dit tot geloof komen? Het is God die zoekt, die
het hart voorbereidt, maar het is de mens die zijn hart opent om de
waarheid te aanvaarden en Jezus als de Heere te belijden. Het is net
zo'n wonder als de genezing van de lichamelijke blindheid. "Daarom, als iemand in Christus is" – als iemand gelooft in Jezus, wat is hij
dan? – "is hij een nieuwe schepping." Zo zegt Paulus het in 2 Kor.
5:17. Tot geloof komen en genezing van blindheid zijn daden van de
schepper. Als Jezus tegen Petrus zegt na zijn belijdenis dat Jezus de
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Christus is, de Zoon van God, dat, "vlees en bloed hebben u dat niet
geopenbaard, maar Mijn Vader die in de hemelen is", dan is dat
waar voor elke gelovige. Dat geldt voor Petrus en Andreas, en
Filippus en Nathanaël, voor de Samaritaanse vrouw en de blindgeborene. Dat geldt voor jou lezer en voor mij. Het is niets minder dan
een wonder.
Goddelijk initiatief, voorbereiding van het hart, het wonder van
het geloof. En waar leidt dat alles dan toe? Vers 38: "en hij aanbad
Hem." Aanbidding is het resultaat, het doel van dit hele proces. De
Vader zoekt – wie dan? gehoorzame mensen, knechten, mensen die
zich aan de wet houden? – Nee, de Vader zoekt mensen die Hem
zullen aanbidden in geest en waarheid. (Vgl. 4:23) Wanneer is
iemand een ware gelovige? Mag je dat vragen? Hoe kun je als
buitenstaander dat weten? Iemand kan beweren dat hij gelovig is,
iemand kan naar de kerk gaan, iemand kan een fatsoenlijk leven
leiden vol christelijke waarden. Iemand kan zelfs volschieten van
emoties bij het horen van christelijke liederen. Maar hoe kun je zien
dat iemand werkelijk een gelovige christen is? Wanneer hij of zij een
aanbidder geworden is. Dan gaat het je niet meer om jezelf, om je
eigen leven, maar om God, dan ben je niet meer ego-centrisch,
maar theo-centrisch.
Je ziet hier wel een enorm contrast. Wanneer Jezus tegenover de
joodse leiders verklaart dat Hij God is - "Vóór Abraham geboren
was, ben Ik"– nemen ze stenen op om hem te stenigen. (8:58, 59)
Deze man hoort Jezus hetzelfde zeggen en valt op zijn knieën om
Hem te aanbidden. Dat is een onvermijdelijk gevolg van zijn geloof.
Ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken, hoezeer aanbidding tot
de kern van het gelovige leven behoort. Het is me zo vaak overkomen dat mensen allerlei excuses hebben om niet naar de kerk te
gaan. Ik heb het te druk, het is de enige dag dat ik kan uitslapen, de
contacten met de leden van de kerk zijn zo moeizaam, we horen het
wel via de radio. Je kunt proberen daar aardig mee om te gaan,
want je mag mensen niet veroordelen, maar de kern is dat deze
mensen naar alle waarschijnlijkheid geen gelovigen zijn. Want gelovigen willen de eredienst, willen God dienen en aanbidden. En
natuurlijk is de kerk niet de enige plaats waar ze dat kunnen doen.
Maar het is wel het fundament voor alles wat ze buiten de kerk om
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als individu doen. De samenkomst van de gemeente is de basis van
je individuele aanbidding.
Maar dan de anderen. Er zijn mensen die van Jezus gehoord hebben, maar toch niets in Hem zien. Ze erkennen niet dat in Jezus de
waarheid is, de verlossing, de vergeving voor hun zonden. Hoezeer
ze ook aan de buitenkant respect voor Jezus kunnen hebben, wijzen
ze Hem diep in hun hart volkomen af. Ze denken dat ze zien, ze denken dat ze weten, en juist daarom zijn ze volkomen blind. Volkomen
blind ben je juist, als je denkt dat je ziet terwijl dat niet zo is. Wie
zijn geestelijke blindheid erkent, kent nog het verlangen om weer
ziende te worden. Volkomen blind ben je, als je dat feit loochent en
juist denkt dat je alles weet. Zo was het met de Farizeeën. Ze hadden het gezien, ze hebben alles geweten, en toch volhardden ze in
hun afwijzing. Dan komt Jezus tot een zwaar woord. Zwaar omdat
op het eerste gezicht de geestelijke blindheid van mensen van God
afkomstig lijkt te zijn. Wat zegt Jezus? "Ik ben tot een oordeel in
deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die
zien, blind zouden worden." Zo gaat het dus ook. De blindgeborene
die niet zag, kan nu zien, zowel fysiek als geestelijk. En zij die
pretenderen te zien – de Farizeeën – blijken blind te zijn. En dat is
geen toeval, maar het voorspelbare gevolg van de komst van Jezus
in de wereld. Dat is het oordeel – krisis in het Grieks, dus de heldere
onderscheiding, bijvoorbeeld tussen licht en duisternis – waartoe
Jezus gekomen is. Om deze helderheid te brengen, zodat duidelijk
wordt wie kan zien en wie blind is.
De verlossing die Jezus brengt, bevat een oordeel. "Wie niet
gelooft, is al veroordeeld." (3:18) Simeon had het al voorspeld: "Zie,
dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot
een teken dat tegengesproken zal worden." (Luk. 2:34) Dit is niet
het uiteindelijke oordeel. Maar zodra Christus in de wereld komt,
ontstaat er een diepe scheiding tussen gelovigen en ongelovigen.
Jezus kwam in nederigheid en ging naar het kruis en stond op uit de
doden om mensen te redden. Maar wie Hem verwerpt, oordeelt
zichzelf al. Wie in Jezus niets ziet, oordeelt zichzelf. Maar wie beseft
dat? De farizeeën die er toevallig bijstaan, bij deze conversatie met
de blindgeborene, beseffen het niet. Zij zeggen in vers 40: "Zijn wij
dan soms ook blind?" Zeg jij, Jezus, nu werkelijk, dat wij die de wet
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kennen en ons aan de meest nauwgezette regels van de Thora
houden, die God representeren in de wereld tegenover heidenen en
zondaars, dat wij blind zijn? En dat is inderdaad precies wat Jezus
zegt.
En deze blindheid is geen toestand waar deze Farizeeën niets aan
hadden kunnen doen. Als ze alleen maar blind waren, zoals de
blindgeborene, en dat beseft hadden, dan hadden ze geen zonde.
Dan zou God de Vader geloof in Jezus bij hen kunnen opwekken.
Het is juist deze arrogantie waarmee zij denken dat ze niet geestelijk blind zijn, dat ze God kennen, en Zijn woord kennen, en dat zij
zoeken in de Schriften om eeuwige leven te hebben, juist deze arrogante overtuiging dat zij toch degelijke religieuze mensen zijn, is het
bewijs van hun blindheid. "Maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw
zonde." Er is geen excuus voor deze blindheid. Zij hebben het
geschreven Woord van God, zij hebben het vleesgeworden Woord
van God gezien, zij hebben de tekenen gezien en de woorden van
Jezus gehoord. Dus is er geen excuus. Zij erkennen niet dat ze tegenover God zondaars zijn en Jezus nodig hebben als het Lam Gods.
Ze zijn blind tegenover hun eigen zonde, en de waarheid zien ze en
toch weigeren ze die te erkennen. Ze zeggen – terecht – wij zien, en
zij hebben Hem ook werkelijk gezien, maar ze hebben toch niet in
Hem geloofd. (6:36) Dus blijft hun zonde. Er is voor deze verblinding
geen vergeving. De geestelijke elite van het Jodendom is blind en
dwaalt rond in de duisternis. En een blindgeboren bedelaar die ze
buiten de synagoge hebben geworpen, kan weer zien en nog
belangrijker, ziet met geestelijke ogen en aanbidt Jezus.
Blindheid is in de bijbel altijd een metafoor voor geestelijke onwetendheid, duisternis, corruptie, het onvermogen of de onwil om
God en Zijn waarheid te erkennen. Ongeloof is onze natuurlijke
toestand, er is een natuurlijke blindheid. Die natuurlijke toestand
wordt door Paulus beschreven in Efeze 4:18, met de woorden "de
zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd
van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is,
door de verharding van het hart." (Ef. 4:17, 18)
Ongeloof is vervolgens ook verblinding door de macht van het
kwade. Zo zegt Paulus het ook in 2 Kor. 4. "Van hen, de ongelovigen,
geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind,
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opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van
Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen." Het denken is verblind. Zoals bij de Farizeeën in dit hoofdstuk die de
conclusie al trekken voordat ze naar de getuigenissen luisteren. En
het resultaat daarvan? Dat ze het licht van het evangelie niet ontvangen. Ze hebben er geen antenne voor, hun oren zijn niet
afgestemd op die frequentie, hun ogen kunnen dit licht niet waarnemen. Het valt buiten het bereik, zoals infrarood licht valt buiten
het bereik van onze natuurlijke ogen. Dat is wat het kwade doet.
Wie willen niet het licht zien en in het licht staan? Juist diegenen die
in de duisternis, in het verborgene, hun eigen zonde niet alleen
erkennen, maar koesteren en verbergen. Waarom wil de duisternis
niet tot het licht komen? Omdat dan openbaar wordt dat "hun
werken slecht zijn." (Vgl. Joh. 3:19, 20)
Als deze blindheid bij mensen niet alleen maar een natuurlijke
conditie is, en niet alleen het gevolg van de werking van de macht
van het kwade, maar ook door de mens zelf gewild is, en tegen
beter weten in wordt volgehouden, dan is er nog een andere soort
blindheid. We lezen in Jesaja 44:18, "Zij weten niet en begrijpen
niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en hun
harten zodat zij niet begrijpen." God heeft hun ogen dichtgesmeerd.
En dezelfde gedachte vinden we in Johannes 12 waar de profeet
Jesaja wordt geciteerd: "Daarom konden zij niet geloven, omdat
Jesaja verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart
verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart
inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen." Dat is de toestand
van deze Farizeeën. Zij hebben hun natuurlijke blindheid, maar toch
hadden zij het Woord van God. Natuurlijk onderkennen zij de macht
van het kwade, maar dat maakt hen niet voorzichtig of bereid naar
Jezus te luisteren op een enkele uitzondering na. En als zij de tekenen van Jezus zien en Zijn woorden horen en als dan blijkt dat ze die
niet willen horen, dan "blijft hun zonde". Dan geeft God hen een
verharding van het hart, waardoor ze ook niet meer kunnen zien.
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50 – De Deur en de Herder
Joh. 10:1-21
Aan het eind van het vorige hoofdstuk hebben we gehoord dat
Jezus tegen de farizeeën zegt dat zij blind zijn, en omdat zij dat ontkennen en denken te kunnen zien, "zo blijft dan uw zonde." (9:41)
Met hoofdstuk 10 begint nu geen nieuwe geschiedenis, maar we
vinden hier het vervolg van wat Jezus tegen de Farizeeën zegt, die
aanwezig waren bij zijn conversatie met de blindgeborene die begint in vers 35. En juist in dit gedeelte zal blijken dat de Farizeeën
inderdaad blind zijn, vooral blind voor wie ze zelf zijn. De aanleiding
is de genezing van de blindgeborene, en het heftige ongeloof van de
joodse leiders. Die genezing vond plaats na de verwerping van Jezus
aan het eind van hoofdstuk 8. Het is een wonderteken dat alleen
maar bedoeld lijkt te zijn om de confrontatie met de farizeeën aan
te scherpen. Aan hun reactie op de genezing kon worden afgelezen
hoe het met hun hart gesteld was. Waren zij waarachtig de herders
van Israël? Hadden zij zorg om het volk? Of waren ze alleen maar
begaan met hun eigen positie die door de komst van de Messias in
gevaar werd gebracht? Terwijl Jezus duidelijk maakt wie Hij is,
wordt ook duidelijk wie zij zijn. Zij kennen God niet, zij hadden het
leven van God niet in zichzelf. En dat wordt duidelijk aan de manier
waarop zij met de blindgeboren bedelaar omgingen.
Jezus gebruikt de beelden van de herder en de kudde en de
schaapskooi om nu duidelijk te maken wat er eigenlijk gebeurd is in
de confrontatie met de farizeeën. Het is een beeld waar iedereen
zich iets bij kon voorstellen. Er is een gebied in Israël dat zich 40 km
van noord tot zuid en 20 km van west tot oost uitstrekt. Het is zo
rotsachtig dat het niet als agrarisch gebied gebruikt kan worden. En
juist in dat gebied konden de herders met hun kudde vrijelijk rondgaan. Er was maar weinig gras, en men moest voortdurend van de
ene plek naar de andere gaan om dat gras te vinden. Sommige
schapen vielen in een of ander ravijn of zaten bekneld tussen de
rotsen en de herder moest voortdurend die schapen weer opzoeken
en ze terugbrengen naar de kudde. En dan waren er nog de wolven
en de dieven die het voortdurend op de kudde gemunt hadden. Een
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herder moest steeds op zijn hoede zijn, geduld hebben met de kudde en moest over de nodige moed beschikken om al deze gevaren
het hoofd te kunnen bieden. Een herder moest voor de schapen
zorgen en ze niet alleen maar bewaken. Vandaar dat in het Oude
Testament God als de Herder van Israël wordt voorgesteld.
Uiteraard in Psalm 23: "De Heere is mijn herder, mij zal niets
ontbreken." Jezus sluit dus aan bij een bekend beeld uit het dagelijks leven én het Oude Testament wanneer Hij zichzelf de goede
Herder noemt. Zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 34 van Ezechiël.
"Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen
vragen en naar ze op zoek gaan." De Heere zelf gaat op zoek naar
Zijn kudde en ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn.
Dat vinden we in vers 11 en dan vers 16: "Het verlorene zal Ik
zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen et cetera." Op welke
manier? Door "over hen één Herder (te) doen opstaan, Die zal ze
weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze leiden en Hij zal een Herder
voor ze zijn." (Vers 23) En nu is in Jezus de Goede Herder verschenen.
Als Jezus de goede Herder is, wie zijn dan de Farizeeën? En wie is
dan de kudde? En wat is dan de schaapskooi? Het Jodendom als een
religieus systeem wordt hier vergeleken met de schaapskooi. In die
schaapskooi was Israël afgezonderd van het leven van de volkeren,
en door de wet – de omheining – beschermd tegen kwade machten.
Zo waren de schapen gereed voor de komst van de Herder. En die
zou komen door de deur van de schaapskooi. "Wie de schaapskooi
niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt,
die is een dief en een rover." De deur van de schaapskooi werd
omschreven door de profeten van het Oude Testament. De Messias
zou geboren worden in Bethlehem, een nazaat zijn van koning
David, geboren worden uit een maagd (Jes. 7:14) et cetera. Wie op
een andere manier had geclaimd de Messias te zijn, kon niet de ware Messias zijn. En nu is in Jezus de ware Herder gekomen en Hij is
door de deur binnengekomen.
Maar zoals we hebben gezien in de vorige hoofdstukken en zoals
Johannes in de proloog al gezegd had: "Hij kwam tot het Zijne, maar
de Zijnen hebben Hem niet aangenomen." Hij was niet gekomen om
een bijdrage te leveren aan het religieuze leven van Israël, Hij was
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niet gekomen om de zoveelste leraar in Israël te zijn. Maar Hij was
gekomen om "zijn eigen schapen bij hun naam" te roepen en naar
buiten te leiden.
Niet de hele kudde, maar sommigen uit de kudde zullen gehoorzamen en naar buiten gaan omdat ze de stem van de herder kennen. Dat is een bekend beeld, want de schaapskooi werd gedeeld
door meerdere herders. Verschillende kudden werden bij elkaar gezet in de avond, om beschermd te zijn tegen de kou tegen rovers en
wolven. Elk dorp had een dergelijke gemeenschappelijke schaapskooi. Iemand werd betaald om 's nachts voor de schapen te zorgen,
en die werd dan de deurwachter genoemd. Wanneer de schapen
naar de schaapskooi werden gebracht, gebeurde er iets bijzonders.
Elke schaapherder had een staf. En met die staf hield hij de schapen
tegen voordat ze de schaapskooi konden binnengaan, om te kijken
of er geen verwonding of ziekte aan de schapen was. En als het
schaap er gezond en sterk uitzag, dan tilde hij de staf omhoog en
het schaap kon dan onder de staf door de schaapskooi binnengaan.
Dat beeld werd ook gebruikt door Ezechiël: "Ik zal u onder de herdersstok (de staf van Psalm 23:4) doen doorgaan en u brengen in de
band van het verbond." Die "band van het verbond" is dan te vergelijken met de schaapskooi. Maar de volgende morgen kwamen de
herders hun eigen kudde weer ophalen. De deurwachter deed open
voor de herder die hij kende, de herder riep de schapen die bij hem
hoorden, en die kwamen naar buiten.
De Farizeeën met wie Jezus net gesproken heeft, zagen zichzelf
als de deurwachter. Het was hun taak om de kudde te beschermen
tegen gevaren van buiten af. En het gevaar wordt ook benoemd.
Het zijn de dieven – de rol van de schapen willen stelen – en de
rovers – die de schapen stelen om ze te slachten voor hun vlees.
Maar wat hebben de wachters gedaan? Zij hebben zelf de Goede
Herder niet herkend en hebben de deur niet voor Hem open gedaan. Zelf hadden ze alleen maar minachting voor de kudde, zoals
we gehoord hebben in hoofdstuk 7:49, "maar deze menigte, die de
wet niet kent, is vervloekt." Zij hebben de opdracht gegeven, dat
iedereen die Jezus aanneemt uit de synagoge moet worden geworpen. En dat doen ze ook met de blindgeboren bedelaar in het vorige
hoofdstuk. Zij lijken dus op de herders uit Ezechiël die niet de kudde
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beschermen, maar "U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u
slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet." (Ez. 34:3) De
deurwachters zijn de dieven en de rovers geworden!
De HSV noemt het een gelijkenis – vers 6: "deze gelijkenis sprak
Jezus tot hen" – maar het is eigenlijk geen gelijkenis. In de gelijkenis
is er altijd een vergelijking. Bijvoorbeeld: het Koninkrijk der hemelen
is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker." (Mat. 13:24)
Het woordje "gelijk" duidt de vergelijking aan. Het bedoelde – hier
het koninkrijk – is te vergelijken met, is net als iets anders – hier de
zaaier. Hier hebben we een andere vorm van beeldspraak, waar we
geen keurig Nederlands woord voor hebben. (In het Grieks staat
hier paroimia, en "gelijkenis" is dan parabolè.) Jezus zegt niet dat Hij
lijkt op, te vergelijken is met de deur van de schapen, maar dat Hij
die deur ís. Zo in vers 9: "Ik ben de Deur voor de schapen." Het is
dus wel beeldspraak, maar geen gelijkenis. Maar het doel van de
beeldspraak is dat degenen die het kunnen zien, het ook zien, maar
dat degenen die zichzelf verblind hebben, het niet kunnen zien en
begrijpen. En dat is precies wat hier gebeurt. Als je een christen
bent, heb je geen probleem met de beeldspraak. Dan beschouw je
jezelf als een schaap in de kudde van Jezus. Maar als je het niet
bent, zul je je alleen maar ergeren aan het beeld. Het suggereert dat
je je moet overgeven aan de goede zorgen van een Herder, op Wie
je vertrouwen moet, terwijl je juist niet op jezelf kunt vertrouwen.
Dat is voor moderne mensen zowel onbegrijpelijk als onverdraaglijk.
Maar dit terzijde.
Het was de bedoeling dat de kudde de stem van Jezus zou horen
en dan zou uitgaan uit het systeem waarin ze veilig opgeborgen
waren geweest. Het hele Nieuwe Testament spreekt over de vrijheid die Jezus bracht, over de nieuwe verhouding tot God. Vrijgemaakt van de wet om God te dienen en te aanbidden. Een voorbeeld is te vinden in de brief van Paulus aan de Galaten. Daar lezen
we: "voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard
zou worden." (Gal. 3:23) De kudde moest uit de schaapskooi
worden geleid en gebracht worden naar de "goede weiden." Zo had
Ezechiël het gezegd: "In goede weiden zal Ik ze weiden en op de
hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neer-
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liggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël." (Ez. 34:14) Dat is de overvloed van leven die Jezus gebracht heeft.
Vanaf vers 7 verandert dan het beeld. Nu zegt Jezus van Zichzelf
dat Hij de Deur van de schaapskooi is. "Als iemand door Mij naar
binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan
en weide vinden." Hij is de enige Weg tot de Vader. Alleen door
Jezus kunnen wij God kennen en verzoening voor de zonden ontvangen. Maar het gaat niet alleen maar om vergeving, maar om een
totale verandering van het leven. Jezus is gekomen "opdat zij leven
hebben en overvloed." (vers 10) En dan in vers 11 hebben we het
opnieuw over Jezus als de goede Herder. Nu gaat het om het contrast tussen de goede Herder en de huurlingen. Jezus geeft Zijn
leven voor de schapen. Zijn bereidheid om Zijn leven voor de schapen op te offeren, is een bewijs van de waarachtigheid van Zijn
woorden. De huurling "ziet de wolf komen en laat de schapen in de
steek en vlucht." En dan in vers 12 opnieuw hetzelfde beeld. Nu
gaat het over de "Mijnen", de eigen kudde van Jezus die door Hem
gekend wordt. De Zijnen als geheel hebben Hem niet aangenomen,
maar er is een minderheid die wel in Hem gelooft. Deze "Mijnen"
zijn de gelovigen uit Israël. Heel bijzonder is dan ook nog vers 16,
waar we lezen over "andere schapen", die niet bij de schaapskooi
van Israël behoren. Een verwijzing naar de heidenen die ook het
eigendom van Jezus zijn en zullen worden binnengebracht in de
schaapskooi. Het uiteindelijke resultaat is één kudde en één Herder.
Naar aanleiding van al deze beeldspraak ontstaat er opnieuw verdeeldheid onder de Joden in vers 19. Sommigen lasteren Hem door
te zeggen dat Hij door een demon bezeten is. Anderen spreken dat
tegen met een verwijzing naar de genezing van de blindgeborene.
En met de beschrijving van deze verdeeldheid eindigt het eerste
gedeelte van hoofdstuk 10.
Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk begint in vers 22 en speelt
zich een paar maanden later af, op het feest van Chanoeka. Dat was
het feest waar de inwijding van de tempel in Jeruzalem werd
herdacht. Johannes vertelt die geschiedenis hier, omdat bij die
gelegenheid Jezus ook gesproken heeft over Zijn schapen. De joodse
leiders dagen Jezus uit en proberen Hem zover te krijgen dat Hij
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rechtstreeks tot hen zegt dat Hij de Christus is. Een uitdaging die
alleen maar bedoeld is om Hem te kunnen aanklagen. Het antwoord
dat Jezus geeft is helder: jullie weten het al en geloven toch niet.
Jullie zijn dus niet deel van "Mijn schapen, want die horen Mijn
stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." Dan gaat het over de mensen
die de Vader aan de Zoon heeft geschonken. De joodse leiders, de
deurwachters van de schaapskooi, kunnen niemand tegenhouden
om Jezus te volgen, die door de Vader aan Jezus is gegeven. En dan
zegt Jezus in vers 30: "Ik en de Vader zijn één." Ze proberen hem te
stenigen vanwege dit antwoord, want opnieuw begrijpen zij heel
goed dat Hij, die een mens is, Zichzelf tot God maakt. (Vers 33)
Wanneer Jezus hen opnieuw heeft uitgelegd in welke relatie tot
God de Vader Hij staat, proberen ze in vers 39 opnieuw Hem te
grijpen. Tenslotte vertellen vers 40 tot en met 42 dat Jezus naar de
plaats is gegaan waar Johannes de Doper begonnen is met Zijn
missie, en daar is Hij in die winter gebleven. Het hoofdstuk eindigt
heel positief: "En velen geloofden daar in Hem." Daar zullen we in
de volgende hoofdstukken nader naar kijken.
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51 – De Goede Herder
Joh. 10:11-18
Wie is Jezus? We hebben intussen al veel antwoorden gehoord.
Hij is de Messias, het Lam van God, het leven en het licht van de
wereld, de eniggeboren Zoon van God, het levende water, de Zoon
des mensen, de Zaligmaker van de wereld, het ware Brood uit de
hemel en en daarom is Hij meer dan Mozes, zoals Hij ook meer dan
Abraham is want "vóór Abraham geboren was ben Ik." Meer dan
Mozes? Jazeker. "Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard
geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer
ontvangt dan het huis zelf." (Hebr. 3:3) Wat hebben echter de joodse leiders van Hem gezegd? Dat Hij door een demon bezeten is, een
Samaritaan is, een godslasteraar, een zondaar, een schender van de
sabbat, een misleider. Sommigen hebben Hem positief beoordeeld
en noemen hem de Profeet, die in de wereld zou komen en ze willen Hem met geweld koning maken. Sommigen noemen Hem zelfs
de Christus en geloven in Zijn Naam. Sommigen geloven in Hem omdat ze de tekenen en wonderen hebben gezien die Hij gedaan heeft
en alleen om die reden. Maar de meeste van deze gelovigen hebben
zich weer teruggetrokken op het moment dat Jezus aan hen uitlegt,
dat ze déél moeten krijgen aan Hem, dat er een levende relatie met
Hem tot stand moet komen. Want: "Wie Mijn vlees eet en Mijn
bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem." (6:56)
In hoofdstuk 10 benoemt Jezus Zichzelf met twee verschillende
beelden, het beeld van de herder en het beeld van de Deur van de
schaapskooi. Is Jezus dus ook meer dan David? Is Hij dan de Herder
van Israël die we ook kennen uit het Oude Testament? Dan is dit opnieuw een uitspraak van Jezus, die Hem gelijkstelt aan God Zelf. De
mensen die hier bij elkaar staan kennen Psalm 23 uit hun hoofd: "de
Heer is mijn Herder." In Psalm 80 wordt God de "Herder van Israël"
genoemd. En zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk, kenden zij
ook de profetie van Ezechiël 34, waar wordt gesproken over de
herders uit het volk en God als de ware Herder, die Zijn volk zou
weiden door middel van Zijn Knecht David. Hier staat dan de ware
Herder. En Hij is verheven boven alle herders, want Hij is de Goede
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herder. Twee keer zegt Jezus dat, in vers 11 en in vers 14. "Goed"
betekent hier meer dan goedaardig of moreel goed. Het Griekse
woord kalos dat hier gebruikt wordt, betekent ook aantrekkelijk,
mooi, uitmuntend op alle mogelijke manieren. Jezus is de ultieme,
volmaakte Herder.
Voor Israël was de uitmuntende herder ongetwijfeld koning David. Hij was de herdersjongen die zorgde voor de kudde van zijn vader en Goliath versloeg, om daarna koning van Israël te worden.
Maar heeft David gedaan, wat Jezus, de goede Herder gedaan
heeft? Vers 11 zegt ons dat de goede Herder Zijn leven geeft voor
de schapen. Ook in vers 15 lezen we dat Jezus Zijn leven geeft voor
hen. En volgens vers 17 en 18 doet Hij dat ook volkomen vrijwillig:
"Ik geef het uit Mijzelf." De taak van een herder was een zware
verantwoordelijkheid. Als er iets met de schapen gebeurde, moest
hij bewijzen dat het niet zijn schuld was. Soms moesten de herders
vechten met leeuwen, met wolven, zelfs met beren. Dat lezen we
ook over David in 1 Samuel 17. David had gevochten met leeuwen
en beren en die verslagen om een schaap te redden. Een herder
moest zijn leven riskeren voor het leven van de schapen. Dat hoorde erbij. Dat ging zelfs zover, dat de herder, aan wie een kudde was
toevertrouwd, het bewijs moest leveren dat een dier was verscheurd door een leeuw of beer. Anders had hij de plicht om een
verloren geraakt dier te vergoeden. (Ex. 22:13) Vanaf het moment
dat de kudde uit de schaapskooi werd geleid, tot laat in de avond
wanneer ze weer werd teruggebracht, was de herder absoluut verantwoordelijk voor het leven van de schapen.
Jezus geeft Zijn leven voor de schapen. Er zijn mensen die zeggen,
dat dat niet zo bijzonder is omdat Jezus immers God Zelf is. Het
vleesgeworden Woord heeft natuurlijk een lichaam, en het lichaam
sterft. Maar dat raakt toch God Zelf in het geheel niet. Dat maakt
het lijden van Jezus tot en met het sterven aan het kruis tot een
schijnvertoning, een schimmenspel. God is dan niet werkelijk in die
dood betrokken, God de Zoon ervaart die dood niet zoals wij, en
deelt dan eigenlijk ook niet werkelijk ons sterfelijk leven. Maar hoe
kan dat? Om ons te verlossen immers, "heeft Hij eveneens daaraan"
– aan vlees en bloed – "deel gehad om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen." Het
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sterven van Jezus moet dus een werkelijke dood hebben betekend
voor Hem, ondanks het feit dat Hij tegelijkertijd God de Zoon is.
(Hebr. 2:14)
Nu zijn we al twee verschillende Griekse woorden voor leven tegengekomen. We kennen het woord "bios" waar biologie vandaan
komt. Dat is het lichamelijke leven zonder meer. Dat is ademhaling
en voeding en voortplanting. En dan hebben we het woord "dzoè"
wat staat voor het geestelijke leven, voor datgene wat een levend
wezen tot een geheel maakt. Dat is willen of instinct en voelen en
pijn en, voor de mens, denken. Vandaar het afgeleide woord dzooion voor een levend wezen, en bij ons de zoölogie als de studie van
de levensfuncties. Maar geen van beide woorden wordt hier gebruikt. We vertalen het wel met "leven", maar het heeft een ander
Grieks woord als grondslag. Het is hetzelfde woord dat gebruikt
wordt in Mattheus 20:28: "de Zoon des mensen (is gekomen) om te
dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen." Het is het
Griekse woord psychè, waar ons woord psychologie vandaan komt.
Dat woord duidt inderdaad de ziel aan zoals het correct in Mattheus
vertaald wordt, en dat staat voor de gehele persoonlijkheid. Dat
deel van onszelf – of beter dat geheel van onszelf – dat geraakt kan
worden door geestelijk lijden, door angst, door intens verdriet, dat
de zinloosheid van het leven kan ervaren en onder schuld gebukt
kan gaan. Dat is wat we de ziel noemen. Jezus heeft aan het kruis
zijn ziel gegeven, niet alleen de pijn gevoeld in Zijn lichaam, niet alleen dat lichamelijke leven gevoeld, hoe het verzwakte en uit Hem
werd weggedreven in de kruisiging. Maar Hij onderging een onvoorstelbaar lijden in Zijn ziel – de verlatenheid door God, de pijn van
het dragen van de zonde, het belast raken met het onheilige van de
hele mensheid, de doodsangst ook in de hof van Gethsemané. Het
is geen schijnvertoning. De goede Herder, de Zoon van God Zelf,
geeft werkelijk Zijn persoon, en Zijn ziel in de dood voor Zijn schapen.
Voor zijn schapen. Paulus schrijft: "Hem die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt." Vóór ons, ten
behoeve van ons, en in onze plaats. Deze ene is vóór allen gestorven en opgewekt. "Hij is vóór allen gestorven." (2 Kor. 5:15, 21)
Waarom moest Hij sterven? "Om de overtreding van mijn volk."
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(Jes. 53:8) Daartoe was Hij gekomen, om het volk "kennis van de
zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden." (Luk. 1:77) Zo
geeft in dit hoofdstuk de goede Herder Zijn ziel vóór de schapen. Hij
is het zondoffer geworden, Hij heeft de zonden gedragen, de Herder
is gestorven als een Lam, beladen met onze zonden. "Opdat wij
zouden worden gerechtigheid van God in Hem." ( 2 Kor. 5:21b)
Maar is de dood van de Herder niet de grootst mogelijke ramp voor
de kudde? Zeker, de schapen zijn dan kwetsbaar voor wilde dieren
en kunnen ten prooi vallen aan rovers en dieven. Maar bij deze
Herder? Hij geeft Zijn leven, Zijn ziel voor de schapen "om het
opnieuw te nemen." (Vers 17) "Ik heb macht het te geven en heb
macht het opnieuw te nemen." Toen Jezus stierf, werd de kudde
van Zijn discipelen uiteengejaagd. Maar Hij kwam terug uit de dood
en bracht ze weer bijeen.
Waarom doet deze goede Herder dat? Dat is het tweede grote
kenmerk van de herder. We lezen dat in vers 14, als we tenminste
de uitdrukking goed verstaan die daar gebruikt wordt. Daar zegt
Jezus: "Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken." Het woord liefhebben wordt
hier niet gebruikt, maar wel het woord kennen. Dat woord heeft
hier de betekenis van een liefdevolle relatie. Dat lezen we van
Adam, dat hij zijn vrouw kende en dan wordt Seth geboren. We
lezen het in Amos 3:2, waar God zegt: "Alleen u heb Ik gekend uit
alle geslachten op de aarde." Dat betekent niet dat God niet op de
hoogte was van het bestaan van andere volkeren. Hij heeft het volk
Israël lief, maar dat sluit de anderen niet uit van Zijn kennis. Het
sluit alleen uit dat de Heer met die andere volkeren in een intieme
relatie heeft gestaan. Zo zegt Maria in Lukas 1 tegen de engel: "Hoe
zal dat mogelijk zijn" – de geboorte van Jezus – "aangezien ik geen
man ken?" Kende ze Jozef dan niet? De HSV vertaalt hier dan de
intentie: "aangezien ik geen gemeenschap heb met een man."
Kennen is in de bijbel dus heel vaak intiem kennen, kennen in de
context van een liefdevolle relatie.
Tussen haakjes, dat is ook de diepere laag van wat Jezus zegt in
hoofdstuk 8:19. Als de joodse leiders spottend aan Hem vragen
"Waar is Uw Vader?" dan is het antwoord: "... Als u Mij kende, zou u
ook Mijn Vader kennen." Als kennen hier alleen maar zou beteke-
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nen dat je van iets kennis hebt genomen, dat je iets weet, dan is het
onbegrijpelijk. Maar als "kennen" de liefdevolle aanvaarding van de
persoon van Jezus inhoudt, dan wordt duidelijk dat dat ook de
liefde tot God de Vader insluit en omgekeerd.
Deze goede Herder kent Zijn schapen, kent ze bij name, heeft ze
vanaf de eeuwigheid liefgehad, ja heeft ze liefgehad tot de dood
aan toe. Zo zullen we ook later lezen in Johannes 13:1, "Hij heeft de
Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot
het einde." Tot het einde – volkomen, met een volkomen overgave,
tot aan de dood toe. God heeft de wereld zo eindeloos liefgehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. De Vader gaf de Zoon;
de Zoon gaf Zijn leven. Omdat Hij Zijn schapen heeft liefgehad tot
het einde.
En dan het derde kenmerk van deze Herder. Hij brengt eenheid.
Er staat voor Joodse oren een schokkend woord in vers 16. Daar
zegt Jezus: "Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn." Andere schapen? Jezus heeft dus niet alleen Israël liefgehad? Hoe zou het ook kunnen, als we mogen weten dat God de
wereld heeft liefgehad. Als we al gehoord hebben dat het evangelie
ook Samaritanen heeft bereikt die in Hem de Zaligmaker van de
wereld hebben erkend. Ook de gelovigen uit de volkeren zullen
bijeengebracht worden in Christus. (Met Pinksteren.) Daarom moet
dit evangelie worden verkondigd aan alle volkeren volgens de grote
opdracht in Mattheus 25. Maak van alle volkeren Mijn discipelen,
zegt Jezus daar. Daarom zegt Paulus in Galaten 3, dat in Christus het
onderscheid tussen Joden en heidenen is weggevallen. En op een
wonderlijke wijze heeft zelfs Kajafas dit tegen zijn wil in moeten
bevestigen. Zoals we lezen in hoofdstuk 11:49, dat hij als de
hogepriester van dat jaar profeteerde "dat Jezus sterven zou voor
het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van
God, overal verspreid, bijeen te brengen." Jezus brengt Zijn schapen
bijeen. Het zal worden één kudde en één Herder. Dat zijn dus de
drie kenmerken van deze goede Herder. Hij geeft Zijn ziel voor de
schapen; Hij heeft ze liefgehad tot het einde; Hij brengt de
schapen bijeen.
Dan vinden we in dit hoofdstuk nog iets over de relatie van de
Vader tot de Zoon die de goede Herder is. Die relatie wordt geken-
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merkt door liefde en gehoorzaamheid. Daar zullen we later nog uitgebreid over spreken. Hier vinden we het in deze vorm. Eerst in vers
17. De Vader heeft Jezus lief "omdat Ik Mijn leven geef om het
opnieuw te nemen." Waarom deze liefde? Omdat de Zoon vrijwillig
de wil van de Vader doet. Hij doet het uit liefde tot de Vader. En
deze liefde is wederzijds zoals vers 15 duidelijk maakt: "zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken." Maar tegelijkertijd is deze liefde
een gehoorzaamheid. Vers 18: "dit gebod heb Ik van Mijn Vader
ontvangen." Van eeuwigheid af is er een liefdesband tussen de
Vader en de Zoon.
Waarom moeten we ons dat trouwens zo voorstellen? Als God op
een enkelvoudige wijze één is, dan is liefde niet een wezenlijk kenmerk van God. Dan ontstaat er immers pas zoiets als liefde, in de
relatie van God tot de schepping. Dan is die liefde niet alleen maar
een wezenskenmerk van God Zelf, maar dan is het ook een gevolg
van de schepping, omdat dan pas de relatie tussen God en iets
anders, iets buiten Hem ontstaat. Maar als God innerlijk en wezenlijk liefde is, dan moet Hij Zichzelf liefhebben, zonder met Zichzelf
samen te vallen. Liefde moet zich immers uitstrekken naar een
voorwerp, naar het Andere. Daarom is er in de God een onderscheid tussen de Vader en de Zoon. Zonder dat onderscheid kan
God niet in zichzelf en wezenlijk liefde zijn. In God Zelf moet “God”
ook het voorwerp van Zijn eigen liefde zijn, omdat anders die liefde
een bijzaak is, die uitsluitend in de relatie met de schepping een rol
speelt. Maar dan is die liefde bijkomstig zoals de schepping tegenover Gods wezen “bijkomstig” is, omdat schepping namelijk een daad
van Gods soevereine en vrije wil is. Dan zou die liefde alleen maar
bestaan in de vorm van barmhartigheid tegenover het schepsel, dus
van een liefdevolle zorg van een volstrekt superieur wezen voor datgene wat volledig buiten en beneden Hem ligt. Dat is het perspectief van de Islam. In de Koran wordt om die reden God alleen maar
aangeduid als de barmhartige die zich ontfermt. Maar dat terzijde.
Dat hoort eigenlijk ook alleen thuis op het terrein van de dogmatiek.
We komen daarop wel terug wanneer we hoofdstuk 14 van het
evangelie bespreken.
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52 – Ik en de Vader zijn één
Joh. 10:22-30
Vanaf hoofdstuk 7:2 tot en met 10:21 horen we over de prediking
van Jezus op het Loofhuttenfeest. Het is een lang gedeelte waarin
we beginnen met het ongeloof van de broers van Jezus en dan maken we de verwarring en de verdeeldheid onder de joodse leiders
mee. Tot tweemaal toe heeft Jezus zichzelf op dat feest bekendgemaakt als Degene in wie de strekking van het feest tot vervulling
is gekomen. Op de laatste dag van het feest maakt Jezus zich
bekend als het levende water – en Johannes voegt eraan toe dat de
werkelijkheid daarvan zichtbaar zou worden met de komst van de
heilige Geest. En tijdens de lichtceremonie maakt Hij zich bekend als
e
het Licht der wereld. Het 9 hoofdstuk laat zien wat het karakter is
van de joodse leiders. Wanneer Jezus de blindgeborene geneest,
blijkt hun blindheid. En dan in hoofdstuk 10 in de eerste 21 verzen,
maakt Jezus zich bekend als de goede Herder, in contrast met de
joodse leiders die zich gedragen als huurlingen, of zelfs als rovers en
dieven.
Johannes slaat vervolgens een periode over, van ongeveer twee
maanden. We zijn nu in de winter, op het feest van de inwijding van
de tempel in Jeruzalem dat in de Joodse kalender werd gevierd op
25 Kislev - ongeveer half december. Het is nu ongeveer drie maanden voor de kruisiging van Jezus. In dit gedeelte krijgen we een
laatste beeld van de openbare prediking van Jezus. Het is allemaal
begonnen met de verkondiging van Johannes de Doper, en toen
zagen we de roeping van de discipelen, de wonderen in Judea en
Galilea en dan is het derde jaar van Jezus optreden de openbare
proclamatie tijdens het Paasfeest, Loofhuttenfeest en nu in ons
gedeelte met Chanoeka. 10 hoofdstukken lang horen we over de
claims die Jezus heeft gemaakt, dat Hij het vleesgeworden Woord is,
het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt, de Christus, de
Zoon van God. Vooral het laatste wekte bevreemding, spot en
agressie op. Maar het is de rode draad van de prediking van Jezus
geweest. In de andere evangeliën is het de ondertoon, en Johannes
haalt het in zijn evangelie uiteraard sterker naar de voorgrond. Het
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is zijn meest eigen thema. Maar het is herkenbaar dezelfde prediking in alle vier evangeliën. Ook in Mattheus heet Hij de Zoon van
God zoals bijvoorbeeld in Mattheus 14 :33. Zo begint Marcus zijn
evangelie: "begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van
God." In Lukas 1:32 wordt Jezus de "Zoon van de Allerhoogste" genoemd. In vers 35 van datzelfde hoofdstuk wordt Hij genoemd: "het
Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon." Het loopt ook
door alles heen. Ik ben de Zoon van God, Ik ben die Ik ben, Ik ben uit
de hemel door de Vader gezonden, en de Vader is in Mij en Ik ben in
de Vader et cetera.
Het hoogtepunt van de proclamatie is het eenvoudige woord dat
Jezus spreekt in vers 30: "Ik en de Vader zijn één." Dat is geen
eenheid van bedoeling, of zending, of gelijkgestemdheid. Het lijkt
op de joodse geloofsbelijdenis: hoor Israël, de Heere onze God is
één. Daarmee werd over het wezen van God iets gezegd. Hier zegt
Jezus: hoor Israël, de Heere onze God, dat is Ik en de Vader, en wij
zijn één. De joodse leiders hebben prima begrepen wat hiermee
bedoeld wordt: dat Hij Zichzelf aan God gelijk maakte. En dat Hij dat
maakte tot de kern van de belijdenis. Dat Hij wezenlijk God was,
omdat hij hetzelfde leven, hetzelfde werk, hetzelfde eerbetoon,
hetzelfde gezag, dezelfde macht heeft als God de Vader zoals we al
gevonden hebben in hoofdstuk 5:19-23. Ze hebben het al begrepen
in 5:12 toen Jezus zei dat God Zijn eigen Vader was "en daarmee
Zichzelf aan God gelijk maakte." Ze hebben het begrepen in 8:59,
wanneer ze Hem willen stenigen toen Jezus zei: "Vóór Abraham
geboren was, ben Ik." En ze hebben het begrepen in ons gedeelte,
zoals blijkt uit vers 31: "de Joden dan pakten opnieuw stenen op om
Hem te stenigen." Waarom doen ze dat? Vers 33: "vanwege
godslastering, namelijk omdat U, Die een mens bent, Uzelf God
maakt." En deze weigering om Jezus te aanvaarden als de Zoon van
God, die had Jesaja al gezien. Kijk maar naar Jesaja 53:1 "wie heeft
onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?" Zij hebben Hem niet aanvaard als de Zoon van God, maar
Hem integendeel veracht, en gezien als een godslasteraar. De claim
van Jezus is overduidelijk geweest. En als ze het niet van Jezus
hadden gehoord, dan van de getuigen. Johannes de Doper in
hoofdstuk 1:34 "En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van
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God is." En ook Nathanaël in het zelfde hoofdstuk, vers 50: "U bent
de Zoon van God." En de 12 discipelen in hoofdstuk 6:69 die zeggen:
"wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van
de levende God." (Of in een andere versie de Heilige Gods, wat op
hetzelfde neerkomt.)
Dit is een belangrijk punt om even bij stil te staan. Johannes
schrijft in zijn brief: "Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God
blijft in hem, en hij in God." (1 Joh. 4:15) want die belijdenis is
gebaseerd op het getuigenis dat God zelf van Zijn Zoon gegeven
heeft – 1 Joh. 5:10. Wie niet gelooft in de Zoon van God, heeft het
leven niet, schrijft Johannes – 1Joh. 5:12. Dat is de waarheid waar
Johannes van wil getuigen. Wie dat niet belijdt, zegt Johannes, is
een misleider en een antichrist. Het is godslastering om te zeggen
dat Jezus niet de Zoon van God is. En wat dat betekent is helder: dat
Hij en de Vader één God is.
De joodse leiders draaien het hier om. Ze citeren de wet: "Wie de
Naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden."
(Lev. 24:16) Zij begrijpen wat de uitspraken van Jezus betekenen,
maar zien het als een vorm van godslastering. In Lukas 22:70 vragen
de rechters van het Sanhedrin aan Jezus: "Bent U dan de Zoon van
God?" En Jezus geeft het antwoord: "U zegt (het). Ik ben (het)." Ook
daar gebruikt Hij de godsnaam om Zichzelf aan te duiden. En dat is
voor hen genoeg om Hem te veroordelen. Hetzelfde vinden we in
Johannes 19:7, waar de Joodse leiders tegen Pilatus zeggen: "Wij
hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij
heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt." Daar gaat het dus om. Jezus
moet geëxecuteerd worden omdat Hij Zichzelf de Zoon van God
noemt. Waarom is het godslastering? Omdat de titel "zoon van
God" hier niet alleen maar een ander woord is voor gezalfde koning,
een aanduiding voor een menselijke Messias. Dat valt niet onder
deze wet. Dat is geen godslastering. "Zoon van God" betekende in
hun oren werkelijk wat het ook inderdaad betekent, dat Jezus Christus het vleesgeworden Woord is, dat Hij bij God was en God was.
Laten we nu wat nauwkeuriger kijken naar onze tekst. Vers 22:
"En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem,
en het was winter." Dat feest van de inwijding heet ook wel het
Lichtfeest of Chanoeka. Het komt niet voor in het Oude Testament,
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maar komt uit de periode van 400 jaar tussen de afsluiting van het
Oude Testament en de komst van Jezus. In die tijd zijn er geen
profeten tot dat Johannes de Doper optreedt. 400 buitengewoon
moeilijke jaren voor Israël. Het dieptepunt ligt ongeveer 170 jaar
voor Christus. In die tijd was er een Syrische koning met de naam
Antiochus. Je kunt zonder meer zeggen dat dit een krankzinnige
leider geweest is. Hij noemde zichzelf Antiochus Epiphanes, dat wil
zeggen Antiochus de Stralende. Het volk veranderde een letter, en
noemde hem Antiochus Epimanes. Dat betekent Antiochus de
Krankzinnige. En deze Antiochus wilde, wat ze allemaal wilden in de
buurlanden van Israël, en dat is het land en het volk onder hun
macht krijgen. Dat lukte. Maar hij is de eerste heidense koning die
heerste over Israël, die het volk heeft vervolgd vanwege hun godsdienst. Dat begon in 167 v.Chr. Dan vaardigt deze Krankzinnige een
wet uit, die alle mensen in Israël verplichtte om de Griekse religie te
volgen, de Griekse taal aan te nemen en de God Zeus als de oppergod te aanbidden. In 170 v.Chr. dringt hij met een groot leger
Jeruzalem binnen, verovert de tempel, treedt binnen in het heilige
der heiligen en slacht daar een varken. Vervolgens zet hij in de voorhof een groot standbeeld van Zeus neer. Iedereen werd gedwongen
om offers te brengen aan heidense goden, of werd geëxecuteerd.
Het werd verboden om een exemplaar van de joodse bijbel te bezitten en waar ze werden gevonden werden ze verbrand. De sabbat
mocht niet meer worden gehouden. Het was verboden om kinderen
te laten besnijden. Het is net als het optreden van IS in Irak en Syrië
tegenwoordig. Er is niets nieuws onder de zon.
Maar dan komt er een opstand. Een priester met de naam Mattathias begint deze opstand met het vermoorden van een Syrische
belastinginner. En deze priester had een zoon met de naam Judas
Makkabeus , een geniale legeraanvoerder, die Jeruzalem wist te
heroveren. De naam "Makkabeus" komt trouwens van de
uitdrukking in de psalmen: Mie Kamoocha Ba-elim Adonaj, "Wie is
onder de goden gelijk aan U o Heere?" Makkabi werd daarom de
strijdkreet van het joodse verzet. Hij herovert de tempel in Jeruzalem, en dat gebeurt op de 25e Kislev. Daarom werd die dag vastgesteld als de dag van het feest van de Inwijding, om de bevrijding van
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de tempel te vieren. De tempel werd gereinigd, en opnieuw in gebruik genomen. Acht dagen lang werd het feest gevierd.
Tijdens dat feest is Jezus opnieuw in Jeruzalem. Volgens vers 23
loopt Hij tijdens dat feest rond in de tempel, en wel bij de zuilengang van Salomo. Dat was de achtermuur aan de oostzijde die was
overgebleven van de oorspronkelijke tempel van Salomo. De rest
was vernietigd door de Babyloniërs in het jaar 586 v.Chr. Dat werd
in deze tijd de zuilengang van Salomo genoemd. Voor deze overgebleven muur waren zuilen geplaatst, met een dak erop, en daar
gingen de mensen die de tempel bezochten naartoe als het winter
was. Het was dan erg koud en het kan op die hoogte in Jeruzalem in
de winter zowel regenen als sneeuwen.
Dan komt de confrontatie. Vers 24: "De Joden dan omringden
Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere?
Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit." Jezus is net twee maanden weggeweest. Maar zodra Hij weer in het zicht komt, wordt de
haat die ze koesterde weer geactiveerd. Het antwoord van Jezus
grijpt terug naar het beeld van de goede Herder. Vers 25: "Ik heb
het u gezegd en u gelooft het niet." – Dus waarom vragen jullie dit
eigenlijk? Jullie kennen al lang Mijn antwoord, Ik heb jullie gezegd
wie Ik ben, maar jullie geloven toch niet. Jullie hebben de werken
gezien die Ik gedaan heb in de Naam van Mijn Vader, de werken die
van Mij getuigen, maar geloven jullie ook niet. Dus vanwaar deze
vraag? – Maar Jezus geeft zelf het antwoord op die vraag. Waarom
geloven zij niet? Omdat zij "niet van Mijn schapen" zijn. Wie wel een
schaap van Jezus is – door de Vader aan de Zoon is geschonken –
die hoort Zijn stem en gaat met de Herder mee uit de schaapskooi.
Waarom geloven zij niet? Niet omdat het zondaars zijn, want dat
zijn wij allemaal. Maar omdat zij niet in het licht willen komen dat
die zonde openbaar maakt aan hun hart. Het zijn zondaars die zichzelf willen rechtvaardigen, maar niet zondaars die gerechtvaardigd
willen worden. Ze willen zichzelf verlossen, maar denken daarbij
geen Verlosser nodig te hebben.
De kern van alle ongeloof zit niet in de redelijkheid van argumenten of verstandelijke inzicht. Het is uiteindelijk een kwestie van
de zonde. Dat is een kern van onze christelijke boodschap die we
niet kunnen negeren. Mensen willen het evangelie niet omdat ze
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niet willen accepteren dat ze tegenover God zondaars zijn. Daarom
hebben ze de Zoon van God gehaat, omdat Hij met goddelijk gezag
tegen iedereen gezegd heeft, dat zij faalden tegenover God en een
verlosser nodig hadden. De mensen hebben de waarheid van het
evangelie gehaat, omdat ze de genade van datzelfde evangelie niet
wilde aannemen. Zo was het toen, zo is het nu.
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53 - Godslastering
Joh. 10:31-42
We komen aan het einde van het openbare optreden van Jezus.
Nog één keer heeft Hij tegenover de joodse leiders duidelijk gezegd
wie Hij is. Tijdens het feest van de inwijding van de tempel zegt
Jezus nog eens, dat Hij God is, want "Ik en de Vader zijn één." De
werken die Hij gedaan heeft "in de Naam van Mijn Vader", de
genezingen, de broodvermenigvuldiging, dat alles getuigt van Hem.
Trouwens, niet zuiver en alleen omdat het wonderen, bovennatuurlijke gebeurtenissen waren, maar vooral omdat het karakter
van God daar in openbaar werd. Zijn liefde voor de wereld en voor
de mensen. Waarom geloven zij niet? Hier zegt Jezus dat ze daartoe
niet zijn uitverkoren. "U bent niet van Mijn schapen." Het is de
Vader, "die hen aan Mij gegeven heeft." Het was hun verantwoordelijkheid om te geloven in Jezus op grond van Zijn getuigenis
en vanwege de werken die Hij deed. Maar tegelijkertijd is het Gods
soevereine wil die alleen aan sommigen het geloof heeft geschonken. Menselijke verantwoordelijkheid en Gods soevereine
uitverkiezing – voor ons onmogelijk om met elkaar te rijmen. Maar
samen is het de waarheid die we moeten erkennen. Daarover hebben we al eerder gesproken.
De woede en de haat van de joodse leiders bereikt nu een
hoogtepunt. "De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te
stenigen." De eerste keer was in hoofdstuk 8:59, en dan nu opnieuw. Tegenover deze dreiging blijft Jezus volkomen kalm. Hij
antwoordt op de dreiging met een eenvoudige vraag. "Ik heb vele
goede" – in het Grieks: kalos, d.w.z. prachtig, uitmuntend – "werken
van Mijn Vader laten zien." Hij zwakt Zijn claim in het geheel niet af.
Opnieuw spreekt Hij over God als over Zijn Vader. Welnu, "vanwege
welk van die werken stenigt u Mij?" Het zijn die werken die ervan
hebben getuigd dat Hij werkelijk de Zoon van God is. Ook de blindgeborene wist dat: "Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen
doen." (9:33) Maar ongeloof is bij machte om de goede vraag te
stellen, het goede antwoord te krijgen en dan toch niet te geloven.
De werken van Jezus leggen geen gewicht in de schaal. Ze hadden
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het gezien, ze hadden het gehoord, maar ze waren volkomen gefixeerd op de pretentie die daar uitspraak. Ze keken niet naar wat
Hij deed, maar uitsluitend naar dat ene, dat Hij Zichzelf aan God gelijk maakte. Waarom was dat zo bedreigend? Omdat het absolute
gezag van Jezus daarmee in het geding was. Omdat daarmee Jezus
werd geïdentificeerd als Degene die het oordeel kan vellen over
deze mensen. Niet zij beoordelen Hem, maar Hij oordeelt over hen.
In het evangelie naar Johannes wordt met een aanklacht van
godslastering vooral bedoeld, dat Jezus Zichzelf als de gelijke van
God voorstelt. Maar dat is ongetwijfeld verbonden met de reden
dat Hij in het evangelie naar Mattheus als een godslasteraar wordt
betiteld. Wanneer Jezus in hoofdstuk 9 tegen de verlamde zegt:
"Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven" denken
sommigen van de schriftgeleerden onmiddellijk bij zichzelf: "Deze
lastert God." Jezus toont de macht van God in de werken die Hij
doet. Maar als de joodse leiders die conclusie zouden aanvaarden,
dan volgt daar ook uit, dat alleen bij Jezus de vergeving van de zonden kan worden gevonden. En zo komt het ook naar voren in de geschiedenis van de genezing van een verlamde in Mattheus 9.
Waarom wordt deze genezen? "Opdat u zult weten dat de Zoon des
mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven." (Mat. 9:6)
Daarom zijn ze volledig geobsedeerd door de aanspraak van Jezus
God op deze volmaakte wijze te representeren, volkomen één met
Hem te zijn in intentie, in wil, in eer en in macht. Omdat de aanvaarding van Jezus als God inhoudt, dat ze Hem ook moeten aanvaarden als Degene bij Wie vergeving voor de zonden te vinden is.
En dat betekent dat ze zullen moeten erkennen tegenover God
schuldig te staan, en dat ze een verlosser nodig hebben. Daarover
gaat heel de zending van Jezus: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen" – degenen die in hun eigen ogen rechtvaardig zijn of
zichzelf rechtvaardigen – "tot bekering te roepen, maar zondaars."
(Mat. 9:13) Nicodemus kan zichzelf rechtvaardigen en komt dus niet
tot het geloof, de Samaritaanse vrouw erkent haar zonden, en komt
tot geloof, de verlamde in Bethesda ervaart de genezing maar
verwerpt de Genezer, en de blindgeborene aanvaardt dat Jezus
"van God was", en komt tot aanbidding.
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Ze zijn er echter van overtuigd dat Jezus niet Gods Zoon kan zijn.
Die conclusie staat voor hen al vast. Dus kunnen de wonderen niet
gebeurd zijn, of ze moeten zijn gebeurd door de macht van de
duivel. Ze kijken niet onbevangen naar de werken die Jezus gedaan
had – ingrepen in de natuur, zoals alleen de schepper dat kan –
maar ze weten van tevoren al dat Jezus moet liegen. Zoals zoveel
mensen ook in het heden zeggen. Jezus kan niet God zijn, Jezus kan
niet de Zoon van God zijn in de volle betekenis van dat woord. Dat
weten ze gewoon. Is Jezus de Zoon van God? Dat hebben mensen in
het verleden beweerd die niet beter wisten, dat hoorde bij de
religie in die tijd, dat hebben ze lang na de dood van Jezus bedacht
etc. Hoe weet je dat dan? – Dat weet ik gewoon. Jezus kan niet uit
de doden zijn opgestaan. Hoe weet je dat dan? – Dat weet ik
gewoon. Jezus kan niet over het water gelopen hebben. Hoe weet
je dat dan? – Dat weet ik gewoon. Als je die mensen zou vragen hoe
lang ze dan de bijbel bestudeerd hebben om dat met zekerheid te
kunnen zeggen, komt meestal het antwoord dat ze helemaal de
bijbel niet hebben gelezen. Of ze hebben de bijbel hier en daar gelezen nádat ze de conclusie al hadden getrokken dat het allemaal niet
waar kan zijn. Of hebben de boeken gelezen van mensen die met
prachtige historische reconstructies overtuigend hebben willen bewijzen, dat Jezus niet God is, of zelfs niet eens bestaan heeft. De
argumenten van die boeken kunnen ze meestal zelf niet beoordelen, daar is hun kennis te gering voor. Maar de conclusies nemen
ze graag over, omdat ze die conclusie immers ook zelf al getrokken
hadden. Vóórdat ze die boeken gingen lezen. Ongeloof zal altijd een
basis vinden om blind en doof te blijven.
In vers 33 geven de joodse leiders een antwoord. Ze zeggen dat ze
Jezus niet willen stenigen vanwege die goede werken. De hele
aanklacht tegen Jezus ligt besloten in de godslastering. Jezus
"maakte" Zichzelf tot God. Claimt die positie, terwijl Hij toch een
Mens is. Ze hanteren een eenvoudige beginsel, of je bent God maar
dan geen mens, of je bent een mens maar dan kun je niet God zijn.
Op het spel staat dus het idee van de vleeswording. Het Woord is
vlees geworden, heeft de menselijke natuur aangenomen, de Zoon
van God is aan de mensen gelijk geworden en is "uiterlijk" een mens
bevonden – zoals Paulus het zegt. Jezus is daarom volledig mens, en
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niet alleen maar een verschijning in de gedaante van een mens.
Maar als dat beginsel waar is, waar maken de joodse leiders zich
dan zo druk om? Dan zijn de woorden van Jezus een vorm van
waanzin.
Er is een tekst bekend uit het Jodendom, die wordt toegeschreven
aan Rabbi Abbahoe die aan het begin van de vierde eeuw leefde. "R.
Abbahoe heeft gezegd: Als een mens tegen je zegt: "Ik ben God",
dan liegt hij; (als hij tegen je zegt:) "ik ben de Zoon des mensen",
dan zal hij daar uiteindelijk spijt van krijgen; (als hij tegen je zegt) "Ik
vaar op naar de hemel", dan heeft hij het wel gezegd, maar zal het
niet kunnen waarmaken." Zo iemand liegt - zegt Abbahoe. Dus zo
iemand wéét dat het niet waar is? Of het kán niet waar zijn, zelfs als
iemand het gelooft? Maar Abbahoe zegt niet dat iemand dan
lastert. Een andere tekst die aan hem wordt toegeschreven luidt: "Ik
ben de Heere uw God" (Ex. 20:2), wat betekent dat? Rabbi Abbahoe
heeft gezegd: net als een koning van vlees en bloed, die als koning
kan heersen, terwijl hij toch tegelijkertijd een vader of een broer of
een zoon heeft. Maar God zegt daarentegen: bij Mij is dat niet het
geval. "Ik ben de eerste" (Jes. 44:6), dus Ik heb geen vader – "en Ik
ben de laatste" – dus Ik heb geen broer – "en buiten Mij is er geen
God" – dus Ik heb geen zoon. Dat is een stevige reactie van joodse
zijde op het christendom van de vierde eeuw. Maar wat in die teksten ontbreekt, is de verontwaardiging en de haat die de joodse leiders in ons gedeelte vertonen.
In vers 34 geeft Jezus een prachtige antwoord. Het is alsof hij
zegt: jullie zijn helemaal overstuur omdat Ik Mijzelf de Zoon van
God noem, en over God spreek als over Mijn Vader. Maar waarom
maken jullie dan zo druk? "Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb
gezegd: U bent goden?" Dat is Psalm 82:1, 2 en 6. "God staat in de
vergadering van God (de goden), Hij oordeelt temidden van de
goden: Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen
bevoordelen?" De rechters werden 'goden' genoemd, in het
Hebreeuws: elohiem. Waarom die naam? Omdat zij hun ambt hadden ontvangen met een goddelijke aanstelling, werden zij "goden"
genoemd, omdat zij recht spraken in godsnaam. Als de rechters van
het Oude Testament elohiem mogen worden genoemd, zonder dat
daar een geval van godslastering van gemaakt kan worden, waarom
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kan Jezus dan niet Zichzelf de Zoon van God noemen? Op grond van
de Bijbelse tekst kan dat helemaal geen godslastering heten. Hieruit
volgt overigens in het geheel niet, dat Jezus aan de term elohiem de
betekenis geeft van een veelheid van goddelijke wezens. Hij bedoelt
hiermee niet te zeggen, dat Hij net als die rechters, Zijn goddelijke
status door benoeming verworven heeft. Jezus is niet "een" goddelijk wezen, maar werkelijk de Zoon van God, de Ik ben van het
Oude Testament. Wat Jezus hier doet, is zeer nauwkeurig de beschuldiging van godslastering weerleggen met een verwijzing naar
het Oude Testament.
En dan komt vers 37. Jezus nodigt de joodse leiders hier uit om op
een andere wijze te gaan kijken. Als zij aan de werken die Hij gedaan
heeft, niet kunnen zien dat Hij waarachtig God is, goed, geloof Hem
dan niet. Zeg dan net als Rabbi Abbahu dat iemand die zegt dat hij
God is, een leugenaar is. Maar zeg dan niet dat hij godslastering
heeft gepleegd. Zo mag je de wet niet toepassen. Hier spreekt Jezus
als de werkelijke Leraar van Israël. Maar stel nu eens dat Jezus wel
degelijk de werken van de Vader doet, en stel nu eens dat zij
desondanks niet in Hem geloven. Wat dan? Dan is het de moeite
waard voor deze Joodse leiders om nog eens nauwkeurig naar die
werken te gaan kijken. Stel dat Jezus Gods werken doet die van
Hem getuigen dat Hij Gods Zoon is, is dan hun ongeloof niet een
vreselijke miskenning van de waarheid? Jezus vraagt dan de joodse
leiders om objectief te kijken naar wat er in Galilea en Jeruzalem de
laatste tijd gebeurd is. Hoor dan het getuigenis van de vele mensen
die de wonderen hebben meegemaakt. "Geloof dan de werken",
zegt Hij dan. Het zijn die werken waarmee God de Vader Zelf getuigenis heeft gegeven over Zijn Zoon. Geloof je de woorden van Jezus
niet? Geloof dan de daden van Jezus.
Dat alles berust op getuigenissen. Het getuigenis van Johannes de
evangelist over de getuigenissen van Andreas en Jacobus en Petrus
en de blindgeborene en de verlamde in Bethesda et cetera. Geloof
wordt gewekt door het gehoor, dat wil zeggen door het horen van
de getuigenissen van mensen over Jezus. Natuurlijk wordt het ook
gewekt door de woorden van Jezus – en ook die horen we niet
rechtstreeks, maar via het getuigenis van de evangelisten –, maar
voor wie niet gevoelig is voor wat Hij allemaal gezegd heeft, is er
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nog een toegang tot het geloof via de daden van Jezus. En dat alles
kan ertoe leiden dat iemand "erkent en gelooft dat de Vader in Mij
is en Ik in Hem." (10:38)
Zo verloopt deze ontmoeting tijdens Chanoeka: eerst de confrontatie, dan de hernieuwde claim van Jezus, dan de aanklacht van
godslastering, dan de aansporing om naar de werken te kijken en
tenslotte de poging tot moord. In vers 24 confronteren de joodse
leiders Jezus met de vraag "Als U de Christus bent, zeg het ons
vrijuit." En dat vragen ze om Hem uit de tent te lokken en te kunnen
aanklagen. Jezus antwoordt met een majestueuze herhaling van Zijn
claim: "Ik en de Vader zijn één." Hij is God Zelf, het vleesgeworden
Woord. En dan komt de aanklacht in vers 33: godslastering. Jezus
antwoordt met een verwijzing naar Psalm 82. Daarmee weerlegt Hij
als een jurist de aanklacht. Er kan geen sprake zijn van godslastering. En daarna nodigt Jezus hem uit om dan maar niet te kijken
naar Zijn woorden, maar naar Zijn daden, de werken. Maar dan in
vers 39 blijkt dat ze daartoe niet bereid zijn. "Zij probeerden dan
opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan hun handen."
Dat is het einde van het openbare optreden van Jezus in Jeruzalem. De volgende keer dat Hij in Jeruzalem is, is Hij er om te sterven.
Aan het einde van het hoofdstuk echter krijgen we heel even een
adempauze. Na al deze twistgesprekken en ruzies en conflicten en
verdeeldheid, is er even rust. Vers 40 vertelt ons dat Jezus naar de
overkant van de Jordaan gaat, naar de plaats waar Johannes de
Doper in het begin gedoopt heeft. Vlakbij de woestijn, net ten
zuidoosten van Jeruzalem, dichtbij de plaats waar Jezus Zelf
gedoopt werd en met Zijn zending begon. En dan is het zo ontroerend om te lezen in vers 41 dat velen naar Hem toe kwamen. Hoe
wisten ze dat Hij daar was? Maar ze komen naar Hem toe, en misschien zijn het wel volgelingen van Johannes de Doper geweest.
Maar dan zeggen ze: "alles wat Johannes over deze man zei, was
waar." Johannes de Doper was tot het getuigenis gekomen vanaf
het moment dat hij Jezus had gedoopt. Hij had Jezus erkend als de
Messias, als het Lam van God, als de Zoon van God. En nu zeggen
vele mensen dat dit getuigenis van Johannes waar is. Zo eindigt het
hoofdstuk toch met een positieve klank. Vers 42: "En velen
geloofden daar in Hem." Het getuigenis van Johannes de Doper was
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niet tevergeefs geweest. En ondanks de heftige verwerping door de
joodse leiders in Jeruzalem, is er hoop. Jezus kwam tot het Zijne,
maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Dat hebben we net
meegemaakt. De joodse leiders in Jeruzalem, de Zijnen, hebben
Hem inderdaad niet aangenomen en willen Hem zelfs stenigen.
Maar we lezen meteen daarna: "Maar allen die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden."
En hier, in het zuiden van de Jordaanvlakte, wordt dat waar. "Velen
geloofden daar in Hem."
Zo gaat het ook nog in onze tijd. De grote massa is helemaal voorgeprogrammeerd door onze sceptische, oppervlakkige, materialistische, ongevoelige en egocentrische cultuur om niet in Jezus te
geloven. Zelfs in onze kerken hebben velen moeite met het geloof
in Jezus Christus als de Zoon van God. Maar hier en daar, en af en
toe komt iemand tot waarachtig geloof. Gaat instemmen met de
belijdenis van de discipelen, "wij hebben geloofd en erkend dat Hij
de Christus is, de Zoon van de levende God." En allen die geloven,
zijn door de Vader aan de Zoon geschonken. Zij zijn de schapen van
de goede Herder. En zij mogen weten, dat "niemand (...) hen uit de
hand van Mijn vader (kan) rukken."
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54 – Ziekte tot heerlijkheid
Joh. 11:1-15
We komen nu bij het zevende teken dat in dit evangelie vermeld
wordt. Het is de opwekking van Lazarus uit de dood. En we kennen
dit verhaal waarschijnlijk heel goed, maar het hoofdstuk zit vol met
belangrijke details die we in vier hoofdstukken zullen bespreken.
We hebben in de afgelopen hoofdstukken van Johannes gezien hoe
het ongeloof van de joodse leiders steeds sterker en heftiger wordt.
Aan het eind van het vorige hoofdstuk vertrekt Jezus uit Judea en
keert terug naar de plaats waar Johannes de Doper gedoopt heeft.
Hij is nu in Bethanië aan de overzijde van de Jordaan. Voor de duidelijkheid: dat is niet het Bethanië dat vlakbij Jeruzalem ligt. Er
waren vele plaatsen die Bethanië heetten. De naam betekent "huis
van de armen" en dat mogen we letterlijk nemen. De familie van
Lazarus - de vader is vermoedelijk gestorven en Lazarus zorgt voor
zijn zusters - is arm. Wel interessant dat bij de begrafenis van Lazarus zovelen uit Judea zijn gekomen en hij dus vermoedelijk bekend
stond als een vroom man en respect genoot in de kringen van de
Farizeeën. Maar goed, Jezus is nu volgens hoofdstuk 10 in Bethanië
aan de overzijde van de Jordaan, en in hoofdstuk 11 gaat het over
Lazarus van het Bethanië bij Jeruzalem.
We horen dat deze Lazarus ziek was. Er wordt niet bijverteld wat
zijn ziekte geweest is. We krijgen een korte omschrijving van Lazarus, door een verwijzing naar zijn beide zusters: Maria en Martha.
Dit is een gezin waar Jezus zeer op gesteld geweest is. Zo lezen we
ook in vers 5: "Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief."
En daar was veel reden voor. Vers 2 vertelt ons heel kort, dat deze
Maria het was, die Jezus heeft gezalfd met mirre; een gebeurtenis
waar hoofdstuk 12 ons over vertelt. En vers 3 maakt duidelijk dat
Jezus een bijzondere band had met Lazarus. Wanneer de zusters
aan Jezus berichten dat hun broer ziek is, zeggen ze: "hij die U lief
hebt, is ziek." Het Griekse werkwoord filein wordt hier gebruikt voor
liefhebben. Jezus had hem lief als een vriend, filos in het Grieks. Als
de Zoon van God heeft Hij de Zijnen liefgehad tot het einde, dat
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lezen we in hoofdstuk 13. En in vers 5 horen we dat ook. Daar lezen
we: "Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief." Daar
wordt de goddelijke liefde mee bedoeld. Die liefde wordt aangeduid
met het Griekse woord agapè. Dat is de goddelijke liefde die zichzelf
weet op te offeren. Maar hier in vers 3 is het filia, vriendschap. En
eigenlijk is dat heel ontroerend. Meestal als we zeggen dat Jezus
waarachtig mens is geweest, dan denken we aan het lijden dat ook
Hij heeft doorgemaakt als mens op aarde. Hij heeft honger gevoeld,
dorst gehad, heeft ook zelf bepaalde ziektes doorgemaakt en reageerde emotioneel op de woorden van mensen. Maar Zijn menselijkheid bleek toch vooral uit de manier waarop Hij verbonden was
met mensen, en uit de relaties waarin Hij stond. Hij heeft Zijn moeder liefgehad, en voor zijn broers en zusters gezorgd na het overlijden van Jozef, en vond een vriend in Lazarus. Prachtig eigenlijk,
dat de Zoon van God blijkbaar ook een aardse vriend nodig had, die
probeerde voor Hem te zorgen.
"Hij die U liefhebt, is ziek." Die boodschap krijgt Jezus nu te horen.
Maar Zijn reactie is heel anders dan je zou verwachten. Hij heeft de
blindgeborene genezen, de verlamde weer laten lopen, Hij heeft
een menigte van zieken genezen. Zou Hij dan niet bereid zijn geweest een klein wonder te verrichten voor een vriend van Hem? Het
wonder in Kana was immers ook in familiekring, en geen openbaar
teken van Zijn macht. Hij had maar een woord hoeven spreken,
zoals bij de zoon van de hoveling, en Lazarus zou genezen zijn. Maar
we vinden dat niet. De ziekte van Lazarus, zegt Jezus, "is niet tot de
dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God." Die
ziekte is niet uitgelokt door de gevallen natuur waarin we leven,
waar ziektekiemen zijn en ongelukken gebeuren. Wat Jezus zegt is,
dat God Zelf hier achter zit. Deze ziekte heeft een doel. Dat mag je
je steeds afvragen, bij elke ziekte. Is dit een gevolg van een verdorven natuur die nog niet verlost is – een gevolg van het toeval of
de pech die je in dit leven kunt hebben –, of is dit een gevolg van
Gods ingrijpen "met het oog op Zijn heerlijkheid"?
De uitdrukking "tot de dood" kan niet betekenen, dat dit een
ziekte is waaraan Lazarus niet zou sterven. Dan begrijpen we “tot”
als “tot aan”. Want dat gebeurde duidelijk wel. Maar het is net als
met de uitdrukking "doop tot vergeving van zonden", of dopen "tot
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de Naam van Jezus". Het woordje "tot" betekent dan zoiets als: in
relatie tot of in het machtsgebied van. Wie tot de Naam van Jezus
gedoopt is, komt daardoor in het machtsgebied van die Naam. En
wie tot vergeving van zonden gedoopt is, heeft berouw getoond en
boete gedaan en is daardoor in de werkingssfeer van de vergeving
der zonden gekomen. Zo wordt het woord hier ook gebruikt. Deze
ziekte, zegt Jezus, behoort niet tot het machtsgebied van de dood,
is geen pech of een natuurlijk ongeval. Deze ziekte behoort tot het
machtsgebied van Gods heerlijkheid.
Het doel van dit wonder is dan ook om de macht en de soevereiniteit van de Heer Jezus Christus te laten zien. Maar aan wie dan?
In het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man en Lazarus, in
Lukas 16, zegt Abraham dat iemand die niet naar Mozes en de
profeten luistert, "zich ook niet zal laten overtuigen, als iemand uit
de doden zou opstaan." De opwekking van Lazarus is niet bedoeld
om de joodse leiders te overtuigen. Net als het wonder in Kana lijkt
het de bedoeling te zijn, om het geloof van de discipelen te versterken. Daarom zegt Jezus in vers 15: "Ik ben blij voor u dat Ik daar
niet was, opdat u gelooft." Al heeft het ook het gevolg, zoals we lezen in vers 45, dat vele Joden die het wonder hebben meegemaakt
ook in Jezus gaan geloven. Dat is de positieve kant.
Maar het heeft ook het gevolg, het tegendeel daarvan, dat
sommigen deze gebeurtenis berichten aan de Farizeeën en dat de
overpriesters en farizeeën op grond daarvan uiteindelijk het besluit
nemen om Jezus dat jaar nog te vermoorden. Dat vinden we vanaf
vers 46. Ook dat is een bedoeld gevolg van de opwekking van Lazarus. Dat maakt deze gebeurtenis zo belangrijk. Want er is dit drievoudige doel: de heerlijkheid van God demonstreren zoals bij elke
wonderteken, vervolgens het geloof van de discipelen versterken,
maar tenslotte wilde God hiermee ook het verzet van de joodse
leiders naar het hoogtepunt brengen, zodat zij nu de executie van
Jezus gaan beramen. Prachtig om te zien hoe God de gebeurtenissen leidt, zodat Jezus inderdaad het Lam van God zou worden.
Ook van het ongeloof van de joodse leiders kan God gebruikmaken
in Zijn voorzienigheid. Dat neemt hun verantwoordelijkheid niet
weg, en ze staan schuldig voor wat ze gedaan hebben maar het laat
zien hoe onmachtig uiteindelijk het ongeloof is.
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Vanaf vers 6 tot en met 11 gaat het nu over deze versterking van
het geloof van de discipelen. Hoewel Jezus weet dat Lazarus ziek is
blijft Hij nog twee dagen aan de overkant van de Jordaan. Blijkbaar
hebben de discipelen Hem niet durven vragen waarom Hij Lazarus
niet genezen heeft. Misschien hebben ze helemaal niet beseft hoe
ernstig ziek Lazarus is geweest. In ieder geval overvalt Jezus blijkbaar de discipelen in vers 7 met de woorden "Laten wij weer naar
Judea gaan." Dat is in hun ogen een opmerkelijk en gevaarlijk plan.
Daarom reageren ze met verbazing en zorg. Tijdens Zijn laatste verblijf tijdens het Inwijdingsfeest in Jeruzalem, hebben de joodse leiders Hem geprobeerd te stenigen. Datzelfde gebeurde tijdens het
Loofhuttenfeest drie maanden daarvoor, in hoofdstuk 8. Vandaar de
tegenwerping van de discipelen, die door elkaar heen gesproken
moeten hebben vol angstige zorg: "Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen?"
Jezus antwoordt met een spreuk. Een dag heeft 12 uren. Niemand
kan de dag langer maken of korter maken. Maar tijdens de dag,
wanneer het licht is, moet je lopen. Moet je het werk doen dat je is
opgedragen. Zo zegt Hij: "Als iemand overdag loopt, stoot hij zich
niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet." In de tijd die God aan
Zijn Zoon heeft gegeven, zal Deze niet struikelen. Niemand is bij
machte geweest om Jezus iets aan te doen, buiten de wil van God
om. Het leven van deze Zoon van God op aarde, is precies verlopen
zoals God het bedoeld had. Het uur van Zijn dood was dichterbij gekomen, maar het was nog niet aangebroken. Zo hebben ook wij een
dag gekregen om in te wandelen, en niets overkomt ons buiten de
wil van God om. Het heeft helemaal geen zin om je terug te trekken
uit het leven uit voorzorg, om maar niets naars te hoeven meemaken.
Maar daarna zegt Jezus tegen de discipelen wat er gaande is.
"Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit
de slaap op te wekken." En dan komt het misschien wel zo bedoelde
misverstand. "Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden." Laat hem
dan maar slapen. Ze begrijpen niet dat Hij daarmee de dood van
Lazarus heeft aangeduid. Maar dan zegt Jezus in vers 14 heel openlijk dat Lazarus is gestorven. Omdat Hij eerst het woord "slapen"
heeft gebruikt komt de boodschap uiteindelijk des te harder aan.
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Nu wordt ook duidelijk wat de bedoeling is van deze wachtperiode
van twee dagen en Jezus demonstreert hiermee dat Hij precies
weet wat zich in Bethanië afspeelt. De opwekking van Lazarus zal
zijn "opdat u gelooft", opdat het geloof van de discipelen versterkt
zou worden.
Hadden zij versterking van hun geloof nodig? Natuurlijk hebben
de discipelen in Jezus geloofd, daarom hebben zij Hem ook gevolgd.
Maar geloof heeft niet altijd dezelfde kracht. Er kan een klein geloof
zijn of een groot geloof. Er kan een onbepaald geloof zijn – in Iets, in
een goddelijke macht, of zelfs in de betekenis van Jezus – of een
geloof dat sterk is geworden door kennis. Een volwassen geloof dat
de waarheid kent en liefheeft, dat de leer van Jezus – de waarheid
van het evangelie – kent en doorleefd heeft. Dat is uiteindelijk het
geloof dat telt. Tot dusver hadden de discipelen allerlei prachtige
wonderen en tekenen meegemaakt. Ze geloven in Jezus als de Messias, de Zoon van God. Maar alle wonderen die Jezus heeft verricht
liggen aan déze zijde van de dood. Het dochtertje van Jaïrus was
nog maar net gestorven wanneer Jezus haar opwekt uit de dood. De
zoon van de hoveling lag op sterven, maar was bij zijn genezing nog
niet gestorven. In deze genezingen op de rand van de dood was nog
niet zichtbaar geworden, dat Jezus absolute macht over de dood
heeft. En dat Hij dus werkelijk en in volmaakte zin de bron van het
Leven is. Zo wordt deze opwekking van Lazarus een nieuwe en heel
belangrijke les voor de discipelen. Ons leert het evangelie op deze
manier wat tot de kern van ons geloof behoort; wanneer wij
belijden dat wij geloven in "de opstanding des vlezes" gaat het niet
in de eerste plaats om een toekomstige gebeurtenis - waarin ook
Martha geloofde - maar om de Persoon die Zelf de Opstanding en
het Leven is. Dat onderwijs ontvangen de discipelen nu met de
opwekking van Lazarus, en daarover spreken we in de volgende
hoofdstukken.
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55 – De Opstanding en het Leven
Joh. 11:16 - 27
We hebben de vorige keer gesproken over de reactie van de
discipelen. Zij kenden Lazarus vermoedelijk heel goed. Dat zal de
reden zijn dat Jezus naar hem verwijst met de woorden "onze
vriend." Maar misschien ook wel de reden dat Hij naar het sterven
van Lazarus verwijst met het beeld van de slaap. "Ik ga naar hem
toe om hem uit de slaap op te wekken." Zij begrijpen die uitdrukking niet meteen, en denken dat het beter is om Lazarus te laten slapen, dat zal zijn genezing bevorderen. (Wonderlijk eigenlijk,
want op vele plaatsen in het OT wordt de dood aangeduid met de
term slaap, zo bij voorbeeld in Daniël 12:2.) Wanneer Jezus dan
ronduit tegen de discipelen zegt dat Lazarus gestorven is – een bewijs van Zijn alwetendheid – zegt Hij erbij, dat Hij blij is over wat nu
gaat gebeuren, want het is "opdat u gelooft." Dat was het doel: het
geloof van de discipelen te versterken. Wat moest er dan versterkt
worden?
In het vorige hoofdstuk heb ik al op een paar mogelijkheden
gewezen. Bijvoorbeeld dat de discipelen tot dusver alleen genezingen hebben meegemaakt om zo te zeggen aan deze kant van de
dood. De opwekking van de dochter van Jaïrus vond meteen na het
sterven plaats. In het wereldbeeld van de mensen in die tijd, werd
er gezegd dat de ziel van een mens nog enige tijd na het sterven in
de buurt van het lichaam bleef, boven het lichaam bleef zweven,
zodat die ziel af en toe kon terugkeren. Men had ongetwijfeld
gevallen van schijndood meegemaakt. Daarom blijft de macht van
Jezus over de dood voor het geloof nog een moeilijke zaak. De
opwekking van Lazarus zou aan dat halfslachtige geloof of zelfs
ongeloof een einde moeten maken.
Bij Thomas is er nog een andere reden zichtbaar. Daarover lezen
we in vers 16. We lezen niet dat de discipelen iets tegen Jezus hebben gezegd. Thomas spreekt ook niet Jezus aan, maar de andere
discipelen. En wat hij zegt is dit: "Laten ook wij gaan om met Hem te
sterven." Jezus gaat immers terug naar Judea waar de joodse leiders
hebben geprobeerd Hem te stenigen. Aan de ene kant zie je dus bij
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Thomas het ongeloof. Hij vertrouwt er niet op dat Jezus weet wat
Hij doet. Maar aan de andere kant zie je de gelovige aanhankelijkheid. Dit is zelfs een man met een sterk geloof. Hij heeft de
boodschap van Jezus begrepen zoals we die lezen in Lukas 9:23, "Als
iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn
kruis dagelijks opnemen en Mij volgen." Liever sterven met Jezus in
Jeruzalem, dan je veilig terugtrekken en Hem Zijn eigen weg maar
alleen laten gaan. Thomas wil samen met Jezus optrekken. Desnoods tot de dood aan toe als het blijkbaar niet anders kan. Maar
toch is het ongeloof! Die dubbelzinnige houding zullen we bij Thomas later in dit evangelie nog eens aantreffen.
Wanneer ze aankomen in Bethanië heeft Lazarus al vier dagen in
het graf gelegen. De eerste dag was de dag dat de boodschapper
Jezus kwam roepen. Dan de twee dagen waarover we lezen dat
Jezus in dat andere Bethanië, aan de andere kant van de Jordaan
verbleef. En dan nog een dagreis om in het dorpje van Maria en
Martha aan te komen. Vier dagen in het graf. In de opvatting van
die tijd was het dan absoluut zeker dat iemand was overleden en
bovendien was de begrafenis al op de eerste dag geweest. De dood
heeft weer een slachtoffer gemaakt. We kunnen dan rouwen en
huilen maar het verlies is onherroepelijk. De zekerheid van de dood
en de macht van de dood zijn zo sterk, dat het net lijkt alsof het
geloof in Jezus Christus er halt voor moet maken. Alsof de dood een
grens is waartegen alle woorden en verzekeringen van Jezus niet
zijn opgewassen. Niemand heeft geloofd en verwacht dat Jezus bij
machte was om de dood te overwinnen.
En het is ook een belangrijke les die we moeten leren. Wat zegt
onze menselijke ervaring ons over de dood? Prediker 8:8 houdt het
ons ook voor: "Er is geen mens die macht heeft over de geest, om
de geest in te houden. Hij heeft geen zeggenschap over de dag van
de dood, er is geen vrijstelling in deze strijd." We weten niet wanneer we zullen sterven. In het boek Job beschrijft Bildad de verschrikking van de doodsangst. "Over de dag van zijn ondergang
zullen zij die na hem komen ontzet zijn, en de ouderen zullen met
schrik bevangen worden; zijn vertrouwen zal uit zijn tent gerukt
worden; dat doet hem voortschrijden naar de koning van de verschrikkingen (dat is de dood); de gedachtenis aan hem zal van de
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aarde vergaan, en hij zal geen naam hebben op de straten." Zoals
de Psalm het zegt: zijn plaats kent hem niet meer. Wég zijn we,
verdwenen. De wereld gaat door, maar wij doen niet meer mee.
Onverdraaglijke gedachte eigenlijk. En Job zelf zegt het in hoofdstuk
14: "Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest
geeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit een meer, en een
rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen, en hij staat
niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap." (Job 14:10-12) Hieruit
hadden de discipelen trouwens al kunnen weten dat "slaapt" kan
betekenen: "is gestorven." En deze onvermijdelijke dood werpt ook
zijn schaduw vooruit, zoals Paulus ons herinnert in 1 Tim. 6:7,
"Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat zij
ook niets daaruit kunnen wegdragen." Dat is in positieve zin, opdat
wij niet te zeer zouden vasthouden aan ons bezit. En in het 16e vers
zegt hij ook nog, dat God "als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont." Dat is ons menselijke perspectief. Alleen God is onsterfelijk, doodsangst is terecht, de dood komt onverwacht en is onherroepelijk het einde van ons bestaan.
Het menselijke woord dat voor ons vanzelfsprekend is, luidt heel
eenvoudig: alle mensen zijn sterfelijk. Ik ben een mens. Dus ook ik
ben sterfelijk. Maar hoe luidt het goddelijke woord? Dat klinkt anders: Elk mens zal eeuwig leven. Dat is het woord van de Schepper
Zelf. Je zult uit de doden worden opgewekt, elk mens. "Er komt een
tijd", zegt Jezus in Johannes 5:28, dat "allen die in de graven zijn,
Zijn - d.i. van de Zoon van God - stem zullen horen, en zij zullen er
uitgaan." Dat is de macht van de Zoon van God, die Hem door de
Vader is gegeven. De dood is voor niemand het einde. De vraag is
alleen wat de kwaliteit is van dat eeuwige leven dat met volle kracht
aanbreekt op het moment van de dood. Dat eeuwige leven kan het
leven zijn zonder God, gevuld met schaamte en schuldbesef, omdat
je God hebt afgewezen, de Zoon van God niet hebt erkend. Of het is
een leven met God, in de kracht van de verzoening, vol van de
heerlijkheid die de Zoon van God met je delen wil. En er is maar één
Weg naar die eeuwigheid, en dat is de deur van de schaapskooi, dat
is het volgen van de stem van de goede Herder, dat is door het
geloof in Jezus Christus die Zichzelf voor mij heeft overgegeven in
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de dood opdat ik voor eeuwig bij Hem zou zijn. Ik weet niet wat God
uiteindelijk doen zal met degenen die Hem hebben afgewezen.
Maar het evangelie is helder: wie niet gelooft dat Jezus de Zoon van
God is, zullen een opstanding tot verdoemenis doormaken. (Joh.
5:29)
De discipelen zijn op dit moment nog niet in staat om ook te
geloven dat Jezus daadwerkelijk de macht over leven en dood heeft.
Zoals ze ook later niet bereid zijn om te geloven in de opstanding
van Jezus. Dat zal nu al blijken. Wanneer Jezus het dorpje nadert,
gaat Martha Hem tegemoet en Maria blijft thuis. Misschien heeft de
boodschapper die met Hem was teruggekeerd, haar al eerder
gewaarschuwd dat Jezus onderweg is. Daarom weet Martha dat Hij
op komst is. Maria heeft die boodschap blijkbaar niet ontvangen, en
zit vol verdriet nog steeds thuis. Er komt geen verwijtend woord
over de lippen van Martha. In vers 21 zegt ze tegen Jezus: "Heere,
als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn." Het is
alsof ze zegt, "maar nu hij eenmaal gestorven is, is er niets meer aan
te doen. U had Lazarus kunnen genezen als die nog in leven was
geweest." Misschien hebben Maria en Martha daar samen over
gesproken. Waarom is Jezus niet gekomen? Waarom heeft Hij niet
met een woord van gezag, zelfs van grote afstand, Lazarus zijn
vriend genezen? Maar er is een klein beetje hoop in Martha. Vers
22: "maar ook nu" – ondanks het feit dat Lazarus gestorven is –
"weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal."
Martha heeft een goed beeld van Jezus. Zij noemt hem "Heere",
zij gelooft in Hem als de Christus, de Zoon van God, de beloofde
Messias die uit de hemel is gekomen – zoals zal blijken in vers 27. En
in vers 22 blijkt duidelijk dat zij beseft wat de relatie is tussen de
Vader en de Zoon. Alles wat de Zoon zal vragen, zal de Vader Hem
geven. God de Vader en God de Zoon zijn in perfecte harmonie met
elkaar. Dat alles begrijpt ze en gelooft ze. En daarom spreek ze de
woorden van vers 22. "Ook nu weet ik et cetera".
Dan komt het antwoord van Jezus. Het is kort en krachtig. Vers
23: "Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan." Dan blijkt dat
Martha zelfs nog meer gelooft. Zij weet dat er een toekomstige
opstanding is. Dat wist ze ook vanuit het Oude Testament. Zo had
Job het al gezegd (Job 19:25-27): "Ik weet echter: mijn Verlosser
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leeft, en Hij zal ten laatste over het stof (mij doen) opstaan. En als zij
na mijn huid dit (ook) doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God
aanschouwen. Ikzelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen
Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen
in mijn binnenste." Ze kende ook de profetie van Daniel 12:2, "En
velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken,
sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig
afgrijzen." En ze wist ongetwijfeld wat Jezus zelf gezegd had in het
6e hoofdstuk van Johannes, in vers 40: "ieder die de Zoon ziet en in
Hem gelooft, [heeft] eeuwig leven [...], en Ik zal hem doen opstaan
op de laatste dag."
Dat is prachtige theologie, maar de goddelijke realiteit gaat daar
nog bovenuit. De theologie van Martha zegt: "Ik weet dat hij zal
opstaan bij de opstanding op de laatste dag." Dat is catechese. Dat
is theologie. Dat gaat over de toekomst. Maar dan komt het antwoord van Jezus in vers 25: "Ik ben de Opstanding en het Leven; wie
in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven." Dat is de 5e keer
dat Jezus de naam van God gebruikt, Ik Ben. Hij zegt niet dat Hij in
staat is om doden op te wekken, of dat Hij het aan God de Vader
vragen kan. Hij bedoelt niet de opstanding op de laatste dag. Het
gaat om Zijn Persoon hier en nu. Hij zegt dat Hij Zelf de Opstanding
is. "Geloof je, Martha, dat Ik de Opstanding en het Leven ben, in
eigen persoon, Ik Zelf?" Net als in het 14e hoofdstuk: "Ik ben de
Weg, de Waarheid, en het Leven." Dat is niet iets van de toekomst,
het is geen vrome wens of theologische constructie. Hij is dit alles
Zelf, op een goddelijke manier, op een volstrekte en absolute manier. En nu komt het erop aan. Het einde van vers 26: "gelooft u
dat?" Deze Jezus heeft alles geschapen wat leeft, deze Jezus is Zelf
uit de doden opgestaan, deze Jezus leeft Zijn goddelijke en eeuwige
leven en schenkt het aan ons. Geloof je dat? Dat is het doel van al
deze getuigenissen die Johannes hier verzameld heeft in zijn evangelie. Niet alleen dat je overtuigd raakt van de waarheid ervan of
onder de indruk van de vroomheid die erin ligt. Maar dat je het op
een heel persoonlijke wijze aanneemt, erkent, vertrouwt, je leven
ernaar inricht, dat dit het uitgangspunt en het doel wordt van al je
handelingen en gedachten. Hij is de Opstanding en het Leven – voor
mij, in mij, tot mijn heil. Ik kan hier niet voldoende benadrukken
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hoe belangrijk het is dat je een dergelijke waarheid persoonlijk
aanneemt en erkent.
Heeft Martha dit alles begrepen? Zij geeft haar antwoord in vers
27. Ze zegt niet, "ja Heere, ik geloof dat U de Opstanding en het
Leven bent." Maar Jezus was nog niet opgestaan uit de doden, en
Hij had Zijn leven nog niet gegeven op het kruis. Ze kon op dat moment niet meer bevestigen dan waarvan ze al overtuigd was
geraakt. Toch is dat geloof niet afgesloten maar staat open voor de
realiteit die Jezus hier heeft aangekondigd. En die Hij in de opwekking van Lazarus heel even al zichtbaar maakte. Zij herhaalt voor
het moment de inhoud van haar geloof: "Ja, Heere, ik geloof dat U
de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou."
Dat is de basis. Martha is een voorbeeld van een gelovige uit Israël,
toen de heilige Geest er nog niet was, en de kruisiging en de opstanding nog niet hadden plaatsgevonden. En ondanks het feit dat
al die dingen nog niet gebeurd zijn, gelooft zij volledig in de persoon
van Christus, erkent zij Hem als de Zoon van God – de titel waarin al
het andere besloten ligt. Daarmee is zij voorbereid op het geloof in
de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus.
Wie dat niet gelooft, is al veroordeeld – zegt Johannes. Wie dat
niet gelooft, weigert om de vele getuigenissen te aanvaarden die
over Jezus zijn gegeven. De getuigenissen van de Bijbelse tekst in de
eerste plaats, en de getuigenissen van andere christenen in het heden in de tweede plaats. Ongeloof is vooral een weigering om te erkennen wat je door een ander verteld wordt, waarvan een getuigenis wordt afgelegd. Het is het sluiten van de deur, maar zelf leidt
het nergens toe. Ongeloof is negatief en een weigering. Martha
daarentegen erkent Jezus op grond van Zijn eigen woorden, Zijn
eigen optreden en Zijn daden, en de getuigenissen van de andere
discipelen. Zij ziet Hem en zij gelooft in Hem. Het is niet zo dat
mensen niet in Jezus geloven, omdat ze zo vol zijn van rechtvaardigheid en heiligheid, en God ook liefhebben zonder Hem. Het
is niet waar dat diegenen die niet in Jezus geloven, rechtvaardige
mensen zijn met een scherp gevoel voor de waarheid. Wij zijn allen
zondaars. Het is een deel van het geloof, om dat tegenover God te
aanvaarden en bij die God om verlossing en verzoening te smeken.
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En wie dat doet, doet het niet tevergeefs. Ieder die in Hem gelooft,
zal voor eeuwig de heerlijkheid van de Zoon van God mogen delen.
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56 - Jezus weende
Joh. 11:28-35
Gelooft u dat? Jezus zegt tegen Martha dat Hij de Opstanding en
het Leven is. Geloof je dat, Martha? En Martha zegt: "Ja, Heere." Ze
heeft al geloofd dat Hij "de Christus is, de Zoon van God, Die in de
wereld komen zou." Zij weet nog niets over de kruisiging en Zijn opstanding. Dat moest nog gebeuren. Martha is een voorbeeld van
een gelovige onder het verbond van God met Israël. Wij zijn gelovigen van het nieuwe verbond, omdat wij leven na de opstanding.
Maar eigenlijk zijn wij niet te beschouwen als twee verschillende
soorten van gelovigen. Martha geloofde in de Zoon van God,
evenals wij.
Geloof je het evangelie? Bij alles wat we gelezen hebben uit het
evangelie naar Johannes is dat in zekere zin de kernvraag. Je leest
het, je neemt er kennis van, maar geloof je het ook? Als je het niet
gelooft, dan is het niet omdat er geen betrouwbare getuigenissen
zijn geweest. Het is niet de dwingende reden om het evangelie te
geloven, want geloof is geen verstandelijk inzicht maar het buigen
van de wil voor God, maar het zijn wel die getuigenissen die je ertoe
kunnen brengen. Als je eenmaal het wonder hebt meegemaakt dat
je het gelooft, valt het wel op hoeveel getuigen het geloof onderbouwen. Er zijn ooggetuigen geweest van de opwekking van Lazarus, er zijn ooggetuigen geweest van het lege graf en de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding, en op een enkel moment was
er zelfs een verschijning van Jezus aan meer dan 500 mensen.
Vanuit de veilige afstand die wij nu hebben in de tijd, is dat makkelijk aan te vechten. De getuigen hebben gelogen, zijn misleid, zijn
verzonnen door de schrijver van dit evangelie. Je kunt die vraag te
stellen. Maar dat het mogelijk is om een getuige aan te vechten,
maakt die getuigen niet onbetrouwbaar. Om een getuigenis te
weerleggen, moet je er een ander getuigenis naast kunnen leggen
dat het tegenspreekt. Een getuige dus die kan verklaren, dat de opwekking van Lazarus niet heeft plaatsgevonden, Jezus niet is verschenen, er een dringende reden was om te liegen. Maar dat is wat
modern ongeloof nooit doet. Als in een rechtszaak vele getuigen
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komen uitleggen wat naar hun beleving de ware toedracht is, en
nergens getuigen kunnen worden gevonden die het tegendeel
beweren, wat zal normaal gesproken een rechter dan doen?
Wat het moderne ongeloof altijd doet, is niet wat het zou moeten
doen, nl. een getuige produceren die geloofwaardig het tegendeel
beweert, maar het doet sinds de 18e eeuw een beroep op algemeen erkende wetenschappelijke inzichten. Zo kun je leren van de
medische wetenschap en de biologie, dat het lichaam van een
gestorvene na vier dagen in het graf zozeer aan bederf onderhevig
is geweest, dat het ondenkbaar is dat we met schijndood te maken
hebben. Zo kun je leren van de medische wetenschap dat opstandingen uit de dood niet plaatsvinden omdat dat een wetenschappelijke onmogelijkheid is. Het bederf waaraan een lijk onderhevig is,
kan niet worden teruggedraaid; dat is ook een algemene wet in het
heelal. Er is geen proces denkbaar waarmee je een gebakken ei
weer kunt omvormen tot een rauw ei. Maar de getuigen van de
opwekking van Lazarus zijn ook niet ooggetuigen geweest van een
natuurwet in actie. Ze hebben een daad van de schepper meegemaakt. Als je van tevoren uitsluit, op grond van een principieel
ongeloof, dat er een God is die het onmogelijke kan laten gebeuren,
die iets uit niets kan laten ontstaan, die spreekt en het is er, dan
moet je de getuigen van het nieuwe testament principieel afwijzen.
In het 11e hoofdstuk van dit evangelie wordt duidelijk dat de
getuigen van de opwekking van Lazarus in ieder geval geen misleide
mensen waren, maar dat zij zelf helemaal niet van tevoren al
geloofden in de mogelijkheid van een opwekking uit de doden.
Martha gelooft dat haar broer weer zal leven op de laatste dag,
maar zij gelooft niet dat Jezus bij machte is om het daar en toen ook
al te laten plaatsvinden. Datzelfde geldt voor Maria. Hun "vooroordeel" was gebaseerd op vroegere ervaringen. Zij wisten dat
Jezus iemand kon genezen, kon redden van de dood, en misschien
zelfs uit de dood kon terughalen als iemand net gestorven was.
Maar ook zij begrepen, dat het gebakken ei geen rauw ei kan
worden, dat het verval van het lijk van Lazarus niet kon worden
teruggedraaid. Of zij dat nu begrepen met wetenschappelijk inzicht
of door hun normale verstand, maakt in zekere zin niets uit. Zij zijn
getuige geweest van iets, wat tegen hun levenservaring en verstand
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en zelfs hun geloof inging. Zij wisten: Lazarus is gestorven, wij
hebben hem begraven, hij is nu vier dagen in het graf, zijn lichaam is
bezig uiteen te vallen. Einde verhaal.
Martha gelooft wat Jezus tegen haar gezegd heeft, omdat zij Jezus
vertrouwde. Maar het is de vraag of zij het heeft begrepen, en het is
de vraag of haar geloof al tot zekerheid gerijpt was. In vers 28 gaat
Martha bij Jezus weg om Maria te roepen. Het lijkt erop dat Jezus
haar die opdracht ook heeft gegeven want Martha zegt tegen haar
zuster: "de Meester is er en Hij roept u." Jezus blijft nog even buiten
het dorp staan. We lezen in vers 29 dat Maria meteen naar Hem toe
gaat. Maar Maria komt niet alleen. Vers 31: "toen dan de Joden, die
met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat Maria snel
opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Ze gaat
naar het graf om daar te huilen." Zo is er straks een grote groep van
getuigen.
Maria is ontroostbaar. Zelfs na vier dagen heeft het verdriet haar
nog steeds volledig in de greep. En ook het verwijt is nog sterk in
haar hart, dat waarschijnlijk door Martha bedacht is en aan Maria is
doorgegeven. "Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet
gestorven zijn." Maria huilt en de Joden die met haar meegekomen
waren huilden ook. Het is een sterk woord in het Grieks. (klaioo)
Het is snikken, en weeklagen, vanwege een verdriet dat zo sterk is,
dat heel je lichaam ervan schokt. En dan horen we van de reactie
van Jezus in vers 33: "Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de
Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de
geest bewogen en raakte innerlijk in beroering." Wat betekent dat,
"innerlijk in beroering" zijn? Het kan betekenen dat je diepe
emoties voelt, het kan betekenen dat je heel erg boos bent of verontwaardigd. Het is een innerlijk kreunen, een pijn in je ingewanden
en verwarring. Verdriet, gelatenheid, lijdzaamheid, woede – al die
emoties grijpen Jezus aan in Zijn geest. Letterlijk staat er: "bracht
Zichzelf in beroering." Ik denk dat dat betekent dat Jezus hier
toelaat om te voelen wat Maria en haar bezoekers gevoeld hebben.
Is dat niet wat de brief aan de Hebreeën ons ook duidelijk maakt?
Jezus moest deel krijgen aan vlees en bloed (Heb. 2:14) en in alles
aan Zijn broeders gelijk worden (Heb. 2:17). Daarom mogen we
weten dat Jezus waarachtig begrijpt wat het betekent om iemand te
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verliezen die je liefhebt – Lazarus heet ook een vriend van Jezus: "hij
die U lief hebt, is ziek." (Joh. 11:3) Maar Jezus voelt hier ook de pijn
vanwege het ongeloof dat dit verdriet bij Martha en Maria heeft
gevoed. Jezus begrijpt de pijn en het lijden van elk mens, ook van
degene die zichzelf door hun ongeloof van God hebben vervreemd.
Het is opvallend dat Martha en Maria en hun gasten naar Hem
toe moeten komen. Waarom is dat? Waarom gaat Jezus niet het
huis van de rouw binnen? Ik denk dat dit de reden is. Om te zien dat
Hij de macht over de dood heeft, moeten ze het huis van rouw verlaten. Ik denk dat daar een prachtige betekenis in ligt. Ze verlaten
het huis van de rouw, waar ze aan hun eigen gevoelens zijn overgelaten, om naar het graf toe te gaan. Dat betekent dat ze de dood
en alle realiteit van het menselijke sterven onder ogen moeten zien.
Niet opgesloten raken in je verdriet, maar de oorzaak ervan onder
ogen zien, dat is het eerste. Ze gaan daarom naar het graf. Maar
daardoor komen ze ook bij Jezus, die daar al is. Hij is aanwezig in en
bij die realiteit van de dood. Hij heeft net uitgesproken dat Hij de
Opstanding en het Leven is. Hij heeft de dood tegengesproken,
althans duidelijk gemaakt dat de dood niet het laatste Woord heeft,
maar dat Hij dit laatste Woord spreken zal. Die twee dingen gaan
dus samen.
En misschien kun je als derde element de rouwklacht noemen,
het werkelijk beleven en ervaren van het tragische van de dood. Die
machtiger lijkt te zijn dan liefde. Jezus houdt hen niet tegen in hun
verdriet, in hun huilen. Hij huilt ook en er staat zelfs dat Hij weende.
Daarmee wordt tegen iedereen gezegd dat het verdriet van het
afscheid menselijk en waarachtig is. De Stoïcijnen zouden het niet
goedkeuren, en zouden zeggen dat je je wijsgerige onverstoorbaarheid zelfs niet moet verliezen tegenover de dood. De Pythagoreeërs zouden zeggen dat je niet hoeft te wenen bij een graf,
omdat de onsterfelijke ziel toch wel weer in een ander lichaam zal
terugkeren. Maar voor Jezus is dit huilen en weeklagen terecht, het
is een uiting van liefde die iemand wil vasthouden, het is een uiting
van dankbaarheid en waardering voor het menselijke leven dat zo
kort is, maar toch zo'n prachtig geschenk van de Schepper. Daarom
hoort dat erbij.
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Deze drie dingen zijn dus de voorbereiding: het huis van de rouw
verlaten om naar het graf gegaan, om naar Jezus te gaan, in het
volle besef van de realiteit van de dood. Om dan te ontdekken dat
Jezus niet is gekomen om mensen aan die pijn, aan die tragische ervaring van het definitieve verlies, aan de macht van de dood en de
duivel over te laten. Hij is gekomen om hun geloof te wekken zodat
ze daarvan verlost zouden worden. Daarom vraagt Hij waar ze
Lazarus hebben gelegd. Niet dat Hij niet weet waar dat graf is, maar
Hij vraagt het opdat allen met Hem mee zouden gaan.
En dan komen we bij vers 35, het kortste vers in de bijbel, slechts
twee woorden. "Jezus weende." Hier wordt een ander woord
gebruikt dan wat we net tegenkwamen. (Niet klaioo, maar
dakruoo.) Dit is niet het luide, expressieve "huilen" en weeklagen
van Maria, maar dit woord betekent dat plotseling de tranen over je
wangen biggelen, het is een stil janken, een uitbarsting van verdriet
naar binnen toe, zonder geluid. Dit is de Man van smarten uit Jesaja
53. Dit is de Man van wie gezegd wordt dat Hij ons leed heeft gedragen, die de ziekte van anderen heeft gedragen evenals hun zonden. En zo, midden in het evangelie dat ons Jezus voorstelt als de
waar-achtige en volmaakte Zoon van God, is Hij volledig en
volmaakt de Zoon des mensen. Jezus weende. Wanneer Hij ziet wat
er omgaat in de harten van Maria en Martha, dan voelt Hij Zijn
eigen verlies, en het verlies van de zusters, en hij voelt het ongeloof
van de menigte, en de pijn van alle mensen in alle tijden. Dit is de
barmhartige en getrouwe Hogepriester, die mee kan voelen met de
gelovigen, en daarom namens ons kan pleiten bij God. Hij is een
Hogepriester die "medelijden kan hebben met onze zwakheden, en
die in alles op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde." (Heb.
4:15)

129

57 – Lazarus herleeft
Joh. 11:36-46
We komen nu bij het laatste grote teken dat Jezus heeft gedaan.
Aan het eind van zijn evangelie vermeldt Johannes dat Jezus nog
vele andere tekenen heeft gedaan, en dan zegt hij erbij: "in aanwezigheid van Zijn discipelen." Dat laat ons zien vanuit welk perspectief Johannes in dit evangelie naar de tekenen van Jezus kijkt.
Het gaat hem in de eerste plaats om tekenen die Jezus heeft gedaan
om het geloof van Zijn discipelen op te wekken. Dat kan de reden
zijn dat we in de andere evangeliën niet dezelfde gebeurtenissen
kunnen terugvinden, met uitzondering van de wonderbare broodvermenigvuldiging – dat teken was zowel voor de menigte als voor
de discipelen bestemd. Ook de opwekking van Lazarus, waar we in
dit hoofdstuk naar zullen kijken, heeft tot doel dat de discipelen
zouden geloven. Om die reden misschien hebben de andere evangeliën het niet opgenomen. Het doel is dus de versterking van het
geloof van de discipelen. Vers 15: "En Ik ben blij voor u dat Ik daar
niet was, opdat u gelooft."
Het primaire doel van Johannes' evangelie is het bewijs te leveren, door middel van getuigenissen, dat Jezus waarachtig de Zoon
van God is. En daaraan verbonden is zijn secundaire doel, dat
mensen door deze getuigenissen tot geloof zullen komen en daarmee "het leven [zullen] hebben in Zijn Naam." (20:31) Die getuigenissen komen van mensen die Jezus hebben ontmoet, en van de
werken die Jezus heeft gedaan die dat getuigenis eveneens
afleggen. "Juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de
Vader Mij gezonden heeft." (5:36) Jezus Zelf noemt dat een
getuigenis dat groter is dan dat van Johannes de Doper. Waarom?
Omdat het die werken zijn die de Vader Hem gegeven heeft om die
te volbrengen. Ze laten dus het karakter en de intentie van God de
Vader zien. Jezus wilde niet Zijn godheid bewijzen door een overmachtige, verblindende en angstaanjagende vertoning van Zijn
macht – die wel ontzag, maar geen geloof wekt – maar wilde een
heerlijkheid laten zien "vol van genade en waarheid." Gods almacht
wordt bij Jezus zichtbaar in iets wat zeer menselijk is, en op het
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concrete en individuele niveau van het leven plaatsvindt. Voor
iedereen die God zoekt in het buitengewone en verbijsterende is
het makkelijk te miskennen. Het wonder van de tempelreiniging is
daar een mooi voorbeeld van. We lezen dat Jezus alle mensen de
tempel uitdreef, tienduizenden mensen verlaten op Zijn gezag het
tempelplein. Maar de joodse leiders herkennen daarin niet het volstrekte gezag dat het Woord van God over mensen heeft, maar
zeggen: "Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze
dingen te doen?" Voor het wonder van de tempelreiniging vragen
zij om een bewijs dat zelf weer een wonder is. En ongetwijfeld,
wanneer Jezus dat wonder voor hun ogen verricht zou hebben, zou
hun ongeloof hebben gevraagd om een nieuw wonder als bevestiging van dit tweede wonder enzovoorts.
De werken leggen getuigenis af, maar ze bewijzen de waarheid
niet. Elk getuigenis kan worden weersproken. Het vergt een
bereidwillig hart om er geloof aan te hechten. Het zijn dus ook juist
deze werken, deze tekenen en wonderen, die verkeerd worden verstaan. De genezing van de blindgeborene bijvoorbeeld is een volstrekt unieke daad van de schepper. Het is de enige verklaring voor
zijn genezing, dat Jezus waarachtig over Gods almacht beschikt.
Maar het is tevens een getuigenis dat kan worden bestreden met
woorden. De joodse leiders kunnen betwijfelen dat de man werkelijk blind geboren was, kunnen aannemen dat de ouders of de man
zelf hebben gelogen. Ze kunnen volhouden, als een axioma, dat zij
weten "dat deze Mens een zondaar is." En dat zij weten dat alleen
God, en dus niet Jezus, tot een dergelijke genezing in staat zou zijn.
En langs die weg kunnen ze het wonder op een of andere wijze wel
aan God toeschrijven, en tevens de Zoon van God veroordelen die
dat wonder verrichtte. Omdat Hij het oneens is met de rabbijnen.
Dus geen discipel van Mozes is zoals zij dat willen zijn, en de
rabbijnse regels voor de sabbat overtreedt. Dat laatste hebben we
gezien bij de genezing van de verlamde in Bethesda aan wie Jezus
de opdracht gaf om zijn bed op te nemen en naar huis te lopen.
De werken die Jezus gedaan heeft, in de kleine besloten ruimte
van het menselijke leven, waren alleen maar te verklaren met het
inzicht dat Jezus inderdaad God Zelf was, en uit de hemel was
gekomen. Jezus heeft gezegd wie Hij was, en ze hebben Hem niet
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geloofd. Dan moeten de werken maar het getuigenis afleggen van
de waarheid van Zijn woorden. "Geloof dan de werken", als je de
woorden niet gelooft, "opdat u erkent en gelooft dat de Vader in
Mij is en Ik in Hem." (10:38) En hetzelfde vinden we in hoofdstuk
14:10. "De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken." Wanneer
Johannes de Doper twijfels krijgt over Jezus omdat het niet goed
gaat met de oprichting van het Koninkrijk van God, stuurt hij twee
van zijn discipelen naar Jezus. We vinden dat in Lucas, hoofdstuk 7.
"Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?" En
het antwoord van Jezus is een verwijzing naar de tekenen: "bericht
Johannes wat hij gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden
ziende geworden, kreupelen kunnen lopen ... en aan armen het
Evangelie verkondigd wordt." De profetie van Jesaja 29 en 35 en 61
wordt hier vervuld. Opnieuw zijn het de werken moeten overtuigen,
of althans geloof moeten opwekken. Maar de werken, de wondertekenen, kunnen worden genegeerd omdat hun betekenis niet
wordt aanvaard. De verlamde in Bethesda, die wist dat de joodse
leiders Jezus zochten vanwege de overtreding van de sabbatswet,
"berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt
had." En het gevolg daarvan is, dat de joodse leiders Jezus vervolgen
en proberen te doden. (5:15, 16)
Het belangrijkste wonderteken is ongetwijfeld de opwekking van
Lazarus geweest. Ook dit is een wonder dat speciaal bestemd is
voor de discipelen. Het is een voorbereiding voor hun geloof in de
opstanding. Opstanding en eeuwig leven zijn zozeer verbonden met
Jezus, dat Hij kan zeggen: "Ik ben de Opstanding en het Leven."
Jezus geeft niet alleen eeuwig leven, en Hij doet niet alleen mensen
opstaan uit de dood, Hij is dat alles in zichzelf. En nu, met de opwekking van Lazarus, zien we de volle openbaring van de goddelijke
macht van Jezus. Goddelijke macht die nieuw leven geschapen
heeft in een lijk, waar de organen van vergaan waren. Een nieuw
lichaam, nieuw weefsel, nieuwe zenuwen, nieuw bloed. Een wonder
van de herschepping van een hersenmassa die nu weer kan denken
en voelen en willen en spreken. Vier dagen lang is Lazarus al in het
graf. En wat Jezus hier doet – hoewel de getuigen beperkt zijn tot
de familie en de rouwende gasten – is een overtuigend bewijs van
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Zijn almacht zelf voorbij de grens van de dood. En dat is ook waar
de discipelen behoefte aan hadden. Zij hadden geloofd in de macht
van Jezus tot aan de dood toe. In het geval van de dochter van
Jaïrus konden ze nog denken dat het meisje niet echt en volledig
gestorven was. Zij hadden Zijn woorden over eeuwig leven verstaan
in het licht van hun eigen theologie. Zij dachten aan een wonderbaarlijke opstanding aan het eind van de geschiedenis, terwijl Jezus
sprak over Zichzelf in het heden. Het eeuwige leven dat uit God is,
begint niet pas aan het einde van de tijden, maar begint voor
iedereen die tot geloof komt, precies op dat moment. Jezus bewijst
hiermee de woorden die Hij al gesproken had in het vijfde
hoofdstuk: "de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem
zullen horen." En zij zullen er uitgaan... Hier komt Lazarus uit het
graf, op bevel van Jezus. Zo zal het gaan aan het eind van de tijden,
zo zullen wij allen de stem van Jezus horen.
We komen nu eindelijk toe aan de beschrijving van de opwekking
van Lazarus zelf. We hebben het vorige hoofdstuk geëindigd met de
uitleg van de woorden van de evangelist in vers 35. "Jezus weende."
Wanneer gasten uit Judea dat zien, zijn er twee verschillende reacties, die allebei onwaar zijn. Sommigen denken dat Jezus weent vanwege de dood van Lazarus, die immers Zijn vriend was. "Zie, hoe lief
Hij hem had!" Maar het verdriet van Jezus is niet beperkt tot deze
ene vriend die gestorven is. De diepte van het verdriet van Jezus
konden zij niet peilen. Dat verdriet had meer te maken met het
ongeloof van de mensen om Hem heen, met de dood die Hem te
wachten stond, en vloeide voort uit een diep medeleven met het
verdriet van Maria en Martha.
De andere reactie is minder sympathiek. Martha heeft vermoedelijk haar verdriet uitgelegd aan de joodse gasten. En zij herhalen
dan ook haar woorden. "Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend
heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?" Jezus was immers niet meteen gekomen, Hij had twee dagen gewacht. Hij had
vanaf die afstand met een woord kunnen genezen. Maar dat
gebeurde niet. Wat betekent dan de liefde van Jezus voor Zijn
vriend Lazarus nog? Dat is overigens ook voor ons een belangrijk
punt. Als wij in het leven allerlei vormen van pijn en lijden meemaken, of onze geliefden moeten missen in de dood, wat betekent
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de liefde van Jezus voor ons dan nog? Dan vragen ook wij "waarom
heeft Jezus hem of haar niet bewaard? Waarom is Hij niet gekomen? Hij kon de blindgeborene genezen, waarom dan niet die
blinde zuster in de gemeente? Hij kon het dochtertje van Jaïrus uit
de dood halen, een jong meisje nog, waarom dan niet... et cetera."
Dat is allemaal begrijpelijk vanuit ons menselijke gezichtspunt. Als
Jezus bij ons in dienst was, als Zijn enige zorg was ons aardse leven
te zegenen en te bewaren, dan zijn onze vragen en verwijten nog
terecht ook. Maar Jezus doet niet zomaar wonderen, Hij doet de
werken, die de Vader Hem te doen heeft gegeven. Het doel van
deze wondertekenen is niet het verrichten van wonderen op zichzelf, maar het wekken van geloof. Het gaat om Gods wil en plan met
het leven. Alles wat God doet, doet Hij "overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had." (Ef. 1:9) En God vertelt
ons niet wat het plan is, maar wil dat wij ook zonder dat inzicht in
ons leven op Hem blijven vertrouwen. En soms wordt het ons ook
gegeven om het later wel te verstaan, zoals we lezen in Johannes
13:7, "Wat Ik doe, weet u niet, maar u zult het later inzien."
Maar ons geloof wordt vaak bepaald door deze manier van
denken. Als God het gewild had, dan... Het is niet gebeurd, dus
heeft God het niet gewild? Maar hoe is het mogelijk dat God het
goede niet wil? Vanuit Gods perspectief ziet het leven er heel
anders uit. De moeder die wij verliezen, wordt door God in de heerlijkheid ontvangen. Al haar tranen zijn uitgewist, zij is tot rust gekomen van al haar werken, zij kan met nieuwe geestelijke ogen haar
Verlosser en Heer zien. Dat is Gods perspectief. Zoals Zefanja zegt:
"Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn
liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich." (Zef. 3:17) Dat is
de manier waarop God ons ontvangt in de heerlijkheid. Zo ook hier
in ons hoofdstuk. Lazarus slaapt. Hij is in de heerlijkheid. Hij is niet
onttrokken aan de macht van het Leven. Integendeel, hij is bij de
bron van het Leven zelf.
Het is belangrijk om te zien, dat het bij de opwekking van Lazarus
dan ook helemaal niet om de gestorvene gaat. We lezen ook niet
over een of andere reactie van Lazarus na zijn opwekking. Het gaat
in dit hoofdstuk om de openbaring van de heerlijkheid van Jezus, en
om het geloof van de discipelen. In vers 39 spreekt Martha over het
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lijk: "Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag."
Maar in vers 40 antwoordt Jezus haar: "Heb Ik u niet gezegd dat u,
als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?" Het geloof in Jezus
die de Opstanding is, kan Martha wegvoeren uit het huis van de
rouwenden, over haar gevoelens van rouw heen tillen, zodat ze niet
langer het lijk ziet, maar de heerlijkheid van God die nu in deze
opwekking openbaar wordt. En de gedachte achter het wonder is
eigenlijk deze: als Jezus hier zichtbaar een gestorvene kan terugbrengen uit de dood, dan is Zijn woord ook waarachtig, dat iemand
die geestelijk leven heeft ontvangen door het geloof in Jezus als de
Zoon van God, nooit sterven zal, ook al sterft hij. Dat eeuwige leven
dus nooit kan kwijtraken, ook al kan het aardse leven hier worden
beëindigd. Lazarus was na zijn sterven in de heerlijkheid, in de
schoot van Abraham zoals ze zeiden in die tijd. Hij is niet het slachtoffer dat moet worden gered. Martha en Maria zijn de rouwenden,
die moeten leren dat het geloof en vertrouwen in Jezus ook tegenover de dood terecht is. In Jezus is het Leven. Nu, in geloof, moet
dat Leven ook het Ligt zijn dat ieder mens verlicht. Kort gezegd: wij
moeten het leven leren zien in het licht van de Zoon van God die het
Leven is. We moeten Gods perspectief leren kennen.
Als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. Maar dan is
eerst een volle confrontatie met de realiteit van de dood nodig. En
dan lezen we in vers 38: "Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in
Zichzelf, kwam bij het graf." Een heftige emotie grijpt Hem aan. Verontwaardiging over de dood en de zonden en de zorgen en de
problemen van het menselijk leven. En deze confrontatie met de
dood in zijn rauwe realiteit is nu ook nodig voor de omstanders.
Vers 41: "Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag." Die
steen was niet alleen nodig om mensen en dieren buiten het graf te
houden, maar ook om de stank tegen te gaan. De Egyptenaren
balsemden hun doden. De joden deden dat niet. Zij wilden helemaal
niet in de buurt komen van een lijk. Wie een lijk aanraakte, was
zeven dagen lang onrein. Ook daarom was er een steen over de
ingang heen. En daarom was het graf ook een eind buiten het dorp.
Daarom zegt Martha tegen Jezus: "hij ruikt al." Zij wil niet dat de
steen wordt weggerold. Zij verwacht helemaal niet dat ze de heerlijkheid van God zal zien, maar alleen het onsmakelijke bewijs van
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de tragische overwinning van de dood over het leven. Je kunt van
alles en nog wat geloven, lijkt het, onder ons geloof zit een nog veel
diepere overtuiging, en dat is de overtuiging dat de dood het laatste
woord is.
Maar ze doen het toch. De steen wordt weggerold. Nu wordt de
heerlijkheid van God zichtbaar. Op allerlei wijzen was die heerlijkheid in het Oude Testament al zichtbaar geweest. Als een pilaar
van vuur, als wolk van licht in de woestijn. Als de rookwolk bij de
inwijding van de tempel van Salomo. De discipelen hadden die
heerlijkheid gezien als een verblindend licht op de berg – want die
heerlijkheid was nu zichtbaar in een menselijk lichaam. En nu zien
ze de heerlijkheid van God als de openbaring van het leven.
En dan komt het gebed van Jezus. Jezus spreekt uit dat de Vader
Zijn gebed heeft verhoord. Dat hoeft Hij niet te bidden, maar dat
alles is bestemd voor de oren van de toehoorders. Hij vraagt de
Vader niet om iets te doen. De Vader hoeft Hem geen macht te verlenen, waarover de Zoon niet Zelf zou beschikken Jezus weet wat de
Vader zal doen. En Hij weet dat het voor Zijn heerlijkheid bestemd
is, die van de Zoon van God zelf. En de Vader en de Zoon zijn hierin
één. En uiteraard spreekt Hij God aan als Zijn Vader. Er is maar één
moment in Zijn leven dat Hij tot God heeft gesproken zonder de
naam Vader te gebruiken en dat is aan het kruis. Toen Hij tot het
Lam van God werd gemaakt dat de zonden droeg, heeft Hij gebeden
met de woorden: "Mijn God, Mijn God et cetera." En nu geeft de
Zoon van God het leven aan Lazarus, opdat alle toehoorders en
toeschouwers mogen weten dat Hij waarachtig en werkelijk God is.
Niet dat Hij een gebed tot God moet richten dat de Vader zou
verhoren. De omstanders horen het, "opdat zij geloven dat U Mij
gezonden hebt." Daar gaat het om.
En dan treedt de macht van Jezus op. Jezus roept hard en met een
luide stem. Het staat er eigenlijk dubbel. Dit is een machtige stem
vol van kracht. Iemand gaf eens het commentaar, dat die stem ook
de meest welluidende moet zijn van alle stemmen in de wereld. En
die stem, dat volle, krachtige en goddelijke spreken zegt nu een
scheppingswoord: "Lazarus, kom naar buiten." Hier is geen trucje,
hier is geen bijzonder instrument, geen transplantaties, of cryogene
technieken, hier is simpelweg het woord van de schepper die de
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dingen roept die niet zijn, zodat zij zijn. Hier is het rustige kalme
spreken van Genesis 1, dat iets nieuws schept. En de opwekking van
Lazarus is het onmiddellijke gevolg van Zijn woorden. Het zijn maar
drie woorden: “Lazarus”, kom uit. (deute exoo) En het wonder
gebeurt. Daar staan de mensen dan. Ze turen in het donker van de
grot, hun neuzen dichtgeknepen voor de stank die ze verwachten.
Er zijn geen bliksemflitsen, geen hemelse klanken, geen bovennatuurlijke verschijnselen maar er gebeurt iets heel simpels. "En de
gestorvene kwam naar buiten." Hoe kom je naar buiten, als je aan
handen en voeten bent vastgebonden met linnen, je gelaat is omwikkeld met een doek? Maar de gestorvene heeft alle kracht gekregen die nodig is om naar buiten te komen, om aan het bevel van
Jezus te kunnen gehoorzamen. Nul is het bewijs geleverd dat Jezus
de overwinning heeft behaald over de zonde, de dood en de duivel.
Hij is Degene die de sleutels heeft "van het rijk van de dood en van
de dood zelf." (Op. 1:18) En Hij heeft die sleutels gebruikt voor Lazarus, op dit bijzondere moment. En we kunnen het zeggen met Paulus: "Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1
Kor. 15:55) Christus behaalde de overwinning. En wij hebben die
overwinning ontvangen: "Maar God zij dank, Die ons de overwinning" – dat is de overwinning over de dood – "geeft door onze
Heere Jezus Christus." (1 Kor. 15:57) Dat is een bijzonder gegeven,
dat Jezus de overwinning over de dood niet alleen behaalde voor
Zichzelf maar ook aan ons geschonken heeft. Zoals Hij Lazarus na de
opwekking de kracht gaf om uit het graf te komen, en het rijk van
de dood achter zich te laten.
Het vervolg is eenvoudig. Maak hem los, laat hem gaan. Er is geen
verklaring nodig, er hoeft niets te worden uitgelegd over Lazarus, nu
weten wij, toen wisten de discipelen wie Jezus werkelijk was. En het
gevolg van dit alles? Vers 45: "Velen dan van de Joden die naar
Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem." Prachtig. Hoe was het ook mogelijk om niet te
geloven wat ze met eigen ogen hadden gezien. En daar ging het
natuurlijk om. Maar net als bij de verlamde in Bethesda, kun je het
zien en geloven, en toch weigeren om Jezus te vertrouwen. Vers 46:
"Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen
hem wat Jezus gedaan had." Geloofden zij het wonder? Vermoede-
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lijk wel. Geloofden zij in Jezus als de Zoon van God? Neen, zeker
niet. Uiteindelijk is het wonderteken niet voldoende om te geloven.
Sommige mensen zullen het nodig hebben, voor anderen is het niet
nodig. Nooit is het wonder beslissend in het geloof. Als Thomas aan
het eind van het evangelie Jezus heeft gezien, Zijn handen heeft
bekeken en met zijn vinger het litteken van de spijkers heeft betast,
komt Thomas tot geloof. En dan zegt Jezus iets wat in dit verband
zeer belangrijk is: "zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben" – die
geen wonderteken hebben meegemaakt – "en toch zullen geloven."
Geloven dat is geloven op grond van het getuigenis, dat is geloven
omdat het woord van God je ziel raakt, dat is geloven omdat de
heilige Geest de Zoon van God aan je geest voorstelt, je geweten
raakt, je verstand doet buigen, en jouw wil om de wil van God te
doen tot de krachtbron maakt van je leven. Dan en alleen dan zul je
werkelijk geloven in de Zoon van God.
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58 – Moordzuchtig ongeloof
Joh. 11:45-57
Wat waren de gevolgen van de opwekking van Lazarus? Sommigen geloofden in Hem, lezen we in vers 45. En dat betekende, dat
zij met een gelovige houding de opwekking van Lazarus hebben
waargenomen. Zonder die houding hebben mensen alleen gezien
dat een man, gewikkeld in een lijkwade, uit een graf is gekomen. Ze
hebben wel gehoord dat hij al vier dagen dood was, want om die
reden zijn ze naar het huis van Maria en Martha gekomen. Maar bij
al die getuigenissen kun je vraagtekens zetten. Is het een uitgebreid
complot? Heeft Maria net gedaan alsof zij diep verdriet voelde?
Speelde Lazarus onder één hoedje met Jezus om Zijn zending kracht
bij te zetten? Maar zijn dergelijke complottheorieën niet een beetje
overdreven? Ze worden in onze tijd steeds vaker gedacht en mensen smullen ervan. Maar is het niet gewoon wat het lijkt te zijn? Is
het dan geen onomstotelijk bewijs van de goddelijke almacht van
Jezus?
Zonder een open benadering en vertrouwen in getuigenverklaringen werkt dat niet zo. Jezus zegt daarom dat zij alleen als
zij geloven – dat betekent niet al van tevoren geloven dat Lazarus is
opgewekt natuurlijk, maar wel met een gelovige houding alles waarnemen – dat zij alleen als zij geloven de heerlijkheid van God zullen
zien. (11:40) En al eerder hebben we gelezen dat iemand alleen kan
erkennen dat het onderricht van Jezus uit God is, "als iemand de wil
heeft om Zijn wil te doen." (7:17) En al eerder hebben we gelezen
dat de kern van het ongeloof de liefde voor de duisternis is geweest. Het is de onwil om in het geweten te worden geraakt door
de heiligheid van Jezus: "de mensen hebben de duisternis liefgehad,
meer dan het licht, want hun werken waren slecht." (3:19) De heerlijkheid van Jezus wordt zichtbaar in de gebeurtenis van de opwekking. Maar toch is dat alleen zichtbaar voor degenen die niet al
van tevoren beslist hebben dat zoiets onmogelijk is. En meer nog,
alleen maar zichtbaar voor wie niet van tevoren heeft beslist, dat de
heerlijkheid van God niet in Jezus en in Zijn werken openbaar kan
worden.
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Sommigen van de aanwezigen hebben deze ongelovige houding
aangenomen; ze hebben hetzelfde gezien als Maria en Martha,
maar hebben daarin niet de heerlijkheid van God waargenomen. En
dat geeft ons de overgang naar het volgende gedeelte, namelijk
vers 46: "Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en
zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had." Het lijkt mij zeker dat deze
mensen het wel gezien hebben, maar het toch niet hebben geloofd.
Zij hebben de heerlijkheid van God niet doorzien in wat er gebeurde. Daarom gaan ze naar de Farizeeën. Ze hebben ongetwijfeld iets
gezegd in deze trant: "deze man die jullie willen grijpen, die heeft
een wonder verricht en alle mensen lopen Hem nu na, dus als je
daar wat aan doen wilt moet je snel zijn." Je kunt dat afleiden uit
het feit dat er geen gesprek met deze mensen heeft plaatsgevonden. Als zij gemeld hadden dat zij de macht over het leven van
de Zoon van God hadden gezien, en dat zij nu geloofden in Jezus,
was er ongetwijfeld een discussie ontstaan, zoals bij de blindgeborene.
Het is dit laatste, grote wonder van Jezus, dat het besluit uitlokt
waar we vanaf vers 47 tot en met 57 over lezen. Het is het wonder
waarmee God aan het einde van de zending van Jezus nog een keer
al het ongeloof wil tegenspreken. Tegelijkertijd is het dit wonder dat
het hart van de discipelen op de opstanding van Jezus zelf
voorbereidt. Wat een scherp contrast vinden we in dit hoofdstuk!
Jezus demonstreert dat Hij de Opstanding en het Leven is. Hij kwam
om dat Leven aan de Zijnen, aan het volk Israël, aan te bieden. Maar
Israël lijkt op Lazarus. Israël is net als Lazarus al een tijd in het graf,
in het graf van ballingschap en Romeinse overheersing. Zij hebben
het leven van God niet meer in zichzelf. Maar wanneer Israël gelooft
in haar Messias, zal het de heerlijkheid van God zien. Maar in plaats
van geloof, vinden we moordzuchtig ongeloof. Althans bij een
meerderheid van het volk vinden we ongeloof en onverschilligheid,
en met name bij de leiders van het volk vinden we moordzuchtig
ongeloof: bij de overpriesters en de Farizeeën.
Een wonder van deze aard blijft niet lang verborgen. Alle aanwezigen zullen er over gesproken hebben. Om te beginnen degenen
die terugkeerden naar Jeruzalem, naar hun familie en vrienden, en
deze opwekking van hun vriend Lazarus hebben meegemaakt. Het
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verhaal van deze opwekking moet zijn doorgedrongen tot vrijwel
heel de bevolking van Jeruzalem en omgeving. Interessant is ook
dat niemand de gebeurtenis ontkent. Niemand zegt het, niemand
geeft argumenten om te bewijzen dat het niet gebeurd kan zijn. Bij
de genezing van de blindgeborene gebeurde dat wel, omdat het
voor hen duidelijk was dat alleen God iemand kan genezen die vanaf zijn geboorte blind is. Bij de verlamde in Bethesda gebeurde het
niet, daar kon men wel een of andere verklaring voor geven. Toen
ging het alleen om het verwijt dat Jezus opdracht had gegeven om
de sabbat te schenden. Hier horen we daar niets over. De feiten
werden door iedereen aanvaard. Maar ongeloof, hoewel het kan
schermen met feitelijke waarheden en natuurwetten, is helemaal
niet bezig met feiten. Het vertrekt vanuit een theorie over de
werke-lijkheid, waar het geen uitzonderingen op wil toelaten.
Paulus heeft daar ooit vol verbazing over gezegd: "Waarom wordt
het bij u allen" – dat is koning Agrippa en zijn gevolg - "ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?" (Hand. 26:8) Ze hadden
toch bovendien het getuigenis van de Schrift, bijvoorbeeld in 1 Kon.
17:21, waar de profeet Elia de zoon van de weduwe in Zarfath
(Sarepta) uit de doden opwekt. En hetzelfde gebeurde bij Elisa in 2
Kon. 4. Toch hebben ze niet geloofd. Het ongeloof is er hier niet
eens zo op uit om het wonder van de opwekking van Lazarus tegen
te spreken, maar vooral om tegen te spreken dat Jezus de Christus
is, de Zoon van God. Het verhaal van de opwekking van Lazarus is
daarmee ook de laatste grote verkondiging van het evangelie
geweest. Nu door middel van mensen die het aan elkaar hebben
doorverteld. Maar het heeft niet mogen baten zoals Abraham al zei
in de gelijkenis van de rijke man en de bedelaar in Lukas 16: "Als zij
niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet
laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan."
Dat blijkt nu. Er komt een bijeenkomst van de Hoge Raad, van het
Sanhedrin. Hogepriesters, dat zijn voornamelijk sadduceeën geweest, en Farizeeën, velen van hen zijn wetgeleerden, komen daar
bijeen om de situatie te bespreken. "Wat doen we? Want deze
Mens doet vele tekenen." Het is een wonderlijke groep. Aan de ene
kant zijn er de "vrijzinnige" theologen van de sekte van de
Sadduceeën – zij geloofden niet in de opstanding – en dan de ortho-
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doxe Farizeeën die de letter van de wet tot in het uiterste wilden
volgen. Een soort politiek gemotiveerde vrijzinnigen en een soort
supervrome fundamentalisten zijn het hier roerend met elkaar
eens. Tenminste, over één enkel ding. Dat ze zich moeten ontdoen
van Jezus. Je zou verwachten dat daar toch iemand bij heeft gezeten die het meest logische voorstel doet, namelijk: waarom geloven
we niet in Hem? Is dat niet beter dan Hem te vermoorden? Maar ze
zijn het eens over iets wat helemaal niet zo logisch klinkt: Hij doet
zóveel wonderen, dat het beter is om Hem te vermoorden. Vers 48
vat het zeer nauwkeurig samen. "Als wij Hem zo laten begaan,
zullen allen in Hem geloven." In hun ogen is dat een ramp. Maar
waarom eigenlijk? Dat lezen we in het tweede deel: "de Romeinen
zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen." Dat
is het motief. Het gaat om hun eigen positie. De redenatie is dus deze: "als Jezus door het volk wordt geloofd en dat volk Hem ertoe
brengt om het politieke leiderschap van de natie over te nemen,
zullen de Romeinen dat opvatten als een opstand. En wat gebeurt
er dan met ons? Dan nemen de Romeinen onze positie – plaats –
weg. Dan hebben wij geen gezag meer. En dan zal ook het volk niet
langer onder ons staan, de natie zal van ons worden weggenomen."
Daaruit spreekt de angst voor Rome. Want dat is wat de Romeinen
vaak deden. Wanneer een opstand uitbrak, werd hij door Rome met
harde hand onderdrukt en de bevolking werd weggehaald en overal
door het Romeinse Rijk heen verspreid. Maar de kern van het verzet
tegen Jezus is niet alleen deze angst, maar vooral de zorg om hun
eigen positie. Tijdens deze hele discussie wordt Lazarus trouwens
niet genoemd. Of hij nu wel of niet door Jezus is opgewekt interesseert hen niet.
Ze hebben trouwens wel gelijk, dat de opwekking van Lazarus tot
geloof zou leiden - bij "velen" zegt vers 45. Wanneer Jezus later
naar Jeruzalem gaat, roepen ze langs de weg allemaal Hosanna. Ze
hebben de geruchten gehoord. Ze halen Jezus binnen als een
koning. En het gerucht over de opwekking van Lazarus zal daar ongetwijfeld toe hebben bijgedragen. Een grote menigte trok immers
voorafgaande aan Palmpasen naar Bethanië om daar niet alleen
Jezus, maar ook Lazarus te zien. Ze wilden het bewijs zien dat Lazarus inderdaad door Jezus uit de doden was opgewekt. En het is
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die menigte die met Jezus optrekt naar Jeruzalem, terwijl er
tegelijkertijd een menigte uit Jeruzalem komt, Jezus tegemoet. En
dan lezen we in vers 11 van het 12e hoofdstuk dat "omwille van
hem" - dat is Lazarus - "velen van de joden wegliepen en in Jezus
geloofden." Dat leidt er zelfs toe dat de overpriesters overwegen
om ook Lazarus te doden! Het Sanhedrin heeft dus gelijk in dat opzicht. Maar hun oordeel over Jezus is niet gebaseerd op waarheid,
maar op de vraag wat de gevolgen zouden zijn voor hen. Als ze
Jezus zouden aannemen als de Christus, had Hij gezag over hen. Als
ze Jezus Zijn gang liet gaan, waren ze bang dat de Romeinen hun positie zouden aantasten. Alleen wanneer Jezus zou verdwijnen of vermoord worden, konden ze hun eigen positie handhaven en was het
niet nodig angst te koesteren voor een Romeinse reactie. Maar dat
is niet de logica van de waarheid, maar de logica van het nut, van
het voordeel voor hen als groep.
Maar dan komt er tegenspraak uit een onverwachte hoek. In vers
49 neemt de hogepriester Kajafas het woord. "U weet niets," zegt
hij. "Er valt hier niks te overwegen," bedoelt hij. "We hebben geen
andere keuze dan Jezus te vermoorden. Als je Jezus Zijn gang laten
gaan, ontstaat er een opstand, Rome zal die onderdrukken en wij
zullen allemaal sterven. Dus of Jezus sterft of de natie sterft." Maar
waar is dan die dreiging van een opstand? De Romeinen hebben
helemaal niet ingegrepen bij de triomfantelijke intocht van Jezus in
Jeruzalem. Tot dusver interesseert het optreden van Jezus hen helemaal niet. Maar het is een bekende truc. Je geeft iemand twee alternatieven om uit te kiezen. Of Jezus, of het volk. Je laat niet toe
dat iemand dat werkelijk overweegt. Het is ja of nee. In werkelijkheid zijn er meer mogelijkheden.
Kajafas zal dat later bij de ondervraging van Jezus ook beseffen. In
Mattheus 26:63 vraagt Kajafas aan Jezus of Hij bereid is om te
verklaren dat Hij de Christus is, de Zoon van God. Jezus geeft daarop
antwoord: "U hebt het gezegd." Dat betekent zoveel als Ja. Maar
meteen daarna maakt Jezus duidelijk dat het Zijn doel niet is om
een opstand te beginnen tegen Rome. In vers 64 van dat hoofdstuk
zegt Hij: "Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de
rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken
van de hemel." Dat woord spreekt Jezus met het oog op Zijn Hemel-
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vaart en Zijn wederkomst, niet als aankondiging van een opstand
tegen Rome. Maar Kajafas bestempelt dat als godslastering en meteen daarna wordt het doodvonnis uitgesproken. Het is een staaltje
enorme hypocrisie. Deze verklaring van Jezus werd door Kajafas uitgelokt om Hem te kunnen veroordelen. Alleen dan was hij in staat
om Jezus te laten executeren. Maar Jezus zegt helemaal niet wat
Kajafas wil horen. Hij zegt dat de Zoon des mensen komen zal – wat
de Sadduceeën trouwens niet geloofd hebben. En Hij maakt
daarmee duidelijk dat Hij geen opstand wil beginnen. Dat had voor
Kajafas genoeg moeten zijn. Maar deze hypocriet scheurt nu zijn
kleren, wat men alleen deed uit verdriet over lasterlijke taal tegen
God. Terwijl hij zelf zat te hunkeren naar een uitspraak, waarmee hij
Jezus kon veroordelen. Hij claimt het volk te bewaren voor een
nieuwe oorlog met de Romeinen. Kajafas pretendeert hier de ware
en vrome patriot zijn.
Kajafas zegt dus: "dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft
voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat." Nuttig – zodat de
Romeinen onze plaats en onze natie niet van ons zullen wegnemen.
Dat wil zeggen, dat is wat hij wílde zeggen. Maar toen Kajafas zijn
mond opendeed om te spreken, nam God het over. Vers 51: "als
hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor
het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van
God, overal verspreid, bijeen te brengen." De mond van Kajafas die
de veroordeling van Jezus wilde uitspreken, komt er nu toe om de
waarheid te zeggen. En door de woorden die Kajafas zelf gesproken
heeft, wordt niet Jezus veroordeeld maar Kajafas zelf. Want wat ze
dan doen in vers 53, is volkomen in strijd met de waarheid die Kajafas zelf heeft uitgesproken. "Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden." Dat is dan eigenlijk de hoogste vorm van
ongeloof. Zij weten dat Jezus de Zoon van God is, zij weten dat
omdat niemand een blindgeborene kan genezen behalve God, en
niemand een dode kan opwekken behalve God. Zij weten dat omdat
Jezus het hen gezegd heeft. Zij hebben daarin een godslastering
gezien, maar nu wordt de kern van hun ongeloof blootgelegd. Het is
eigenbelang. En vanuit dat eigenbelang, dit "nut", vanwege hun
plaats en positie, nemen zij zich voor om de Zoon van God te doden
– en daardoor, op paradoxale wijze, maken zij de profetie waar die
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Kajafas heeft uitgesproken. Het is wel heel bijzonder om te
bedenken hoe God zelfs gebruik maakt van ongeloof. "De koningen
van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de
Heere en tegen Zijn Gezalfde." Zo hebben Herodes en Pontius
Pilatus, joodse leiders en Romeinse soldaten samengespannen. Ze
hebben Jezus Christus vermoord. Maar wat is dan het gevolg geweest van dit zich opstellen en samenspannen? "Om alles te doen
wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er
gebeuren zou." (Hand. 4:27, 28)
De beslissing is gevallen. Definitief onttrekt Jezus zich nu aan de
Joden en "verkeerde niet meer openlijk" onder hen. "Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette,
en verbleef daar met Zijn discipelen." (Vers 54; Efraïm is
vermoedelijk de stad Efron die genoemd wordt in 2 Kr. 13:19.) Dit is
het einde van de openbare verkondiging van Jezus. Het is nu klaar.
We horen in vers 55 dat het Paasfeest dichterbij kwam, en dat vele
mensen die in de buurt woonden van de stad Efraïm al wat eerder
naar Jeruzalem gingen "om zich te reinigen." Ongeveer een maand
voor het Paasfeest was het de bedoeling dat je je voorbereidde met
bijzondere offers en met boetedoening om geheel en al gereed te
zijn voor het feest. Wat doen deze mensen tijdens deze periode van
reiniging en voorbereiding? Dat lezen we dan in vers 56: "Zij dan
zochten Jezus." Omdat ze in Hem geloofden? Nee, omdat ze Hem
wilden aangeven bij de overpriesters en de Farizeeën. Die hadden
daartoe ook de opdracht gegeven. Daarmee is de situatie geschetst.
Jeruzalem is er klaar voor om de Messias te grijpen en te vermoorden. Vele Joden die Hem kenden en Zijn wonderen gezien hadden, nemen nu deze houding van moordzuchtig ongeloof aan. Wat
een voorbereiding op het feest van de bevrijding! Terwijl ze de
voorgeschreven offers brengen, is er moordlust in hun hart. Zo
hebben ze drie weken lang naar Jezus uitgekeken. Maar het is nog
niet zover. Jezus zal pas een week voor Zijn kruisiging in Jeruzalem
aankomen. Eerst komt Hij aan in Bethanië, en dan vanaf 12:12 lezen
we over Zijn intocht in Jeruzalem zelf.
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59 – Liefde en haat in Bethanië
Joh. 12:1-11
Elf hoofdstukken lang hebben we nu de zending van Jezus
Christus gevolgd. In deze hoofdstukken wordt een periode van drie
jaar beschreven, vanuit het perspectief van Johannes. Vooral de
gebeurtenissen in Judea, tijdens het Paasfeest (3x), het Loofhuttenfeest en het Inwijdingsfeest kregen de volle aandacht. Zes wondertekenen zijn beschreven, die getuigenis afleggen van de Godheid
van Jezus Christus. Dat loopt vanaf de bruiloft in Kana tot en met de
opwekking van Lazarus. Dat is de manier waarop Johannes het vertelt, en we hebben ook gezien dat hij daarbij vooral wil aanvullen op
wat de andere evangeliën ons al verteld hebben.
Vanaf hoofdstuk 12 tot en met 20 beschrijft Johannes de gebeurtenissen van één enkele week. Zo is het evangelie ook begonnen,
met de week die voorafging aan de zending, met de getuigenissen
van Johannes de Doper en de eerste discipelen. Nu beschrijft Johannes opnieuw een week, na de openbare zending van Jezus, de week
van de arrestatie, het lijden, de kruisiging en de opstanding. Vanaf
nu wordt alles buitengewoon intens. Al eerder hebben we de extreme reacties op Jezus meegemaakt. Er is geloof en er is ongeloof.
Voor Johannes ligt daartussen een scherp contrast, hoewel hij in dit
evangelie ook belicht dat er mensen zijn die er als het ware nog tussenin zitten. Nicodemus bijvoorbeeld, of de mensen die vanwege de
tekenen in Jezus geloven.
Weten we iets over de tussenliggende periode? Jezus is volgens
vers 54 van het vorige hoofdstuk enige tijd in het "land bij de woestijn" geweest. Dat ligt in het zuiden, bij de plaats waar Jezus door
Johannes de Doper werd gedoopt. De stad Efraïm wordt genoemd,
die in het Oude Testament Efron heette. (Zie 2 Kron. 13:19) Maar
het is denkbaar dat Hij daar niet de hele tijd is gebleven, en dat Hij
na enkele dagen alweer doorgereisd is. Tussen vers 54 en vers 55
van hoofdstuk 11 is er vermoedelijk een periode van enkele weken
geweest. Het is mogelijk dat de terugreis naar Jeruzalem is beschreven vanaf Lukas 17:11 tot en met 19:27. Jezus is dan niet in
Efraïm gebleven, maar is doorgereisd naar Galilea en vandaar weer
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teruggegaan naar Jeruzalem. Een reis van enkele weken dus, tussen
de opwekking van Lazarus en de aankomst van Jezus voor het Paasfeest.
We beginnen nu met hoofdstuk 12. Jezus komt weer aan in Bethanië en het is nu zes dagen voor het Paasfeest, dat wil zeggen het
is sabbat. De extreme reacties van geloof en ongeloof zullen vanaf
nu nog scherper tegenover elkaar staan. En in ons gedeelte zien we
de extremen gepersonifieerd in twee personen: Maria staat voor
het geloof en Judas staat voor het ongeloof. Jezus komt naar Bethanië om de laatste sabbat van Zijn leven door te brengen met Zijn
vrienden. Hij wilde die dag bij Maria, Martha en Lazarus zijn. Martha
maakt een maaltijd voor Hem die Hij ook gedeeld heeft met de
vrienden en buren vermoedelijk. Het is een avondmaaltijd, een
deipnon in het Grieks, en Martha bediende, zoals altijd. We weten
uit Mattheus 26 dat deze maaltijd werd gehouden in het huis van
een man met de bijnaam Simon de melaatse. Die woonde dus ook
in Bethanië. Dat moet iemand zijn geweest die door de Heer Jezus is
genezen, een wonderbaarlijke genezing en eigenlijk net zo'n groot
wonder als de opwekking van Lazarus. De gastheer is dus een genezen melaatse en een van de belangrijkste gasten is een man die uit
de dood is opgewekt. Dat moet een interessant tafelgesprek hebben opgeleverd.
Laten we eerst eens kijken naar Martha. Martha bediende. En
met die dienstbaarheid heeft zij God ook gediend. De Zoon des
mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
– zegt Jezus Zelf in Mattheus 20:28. En dat houdt Hij Zijn discipelen
ook voor: "wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;
en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn." (vers 26
en 27.) Zo zegt Paulus in Galaten 5:13, "maar dien elkaar door de
liefde." En we zijn ook geroepen tot dienstbaarheid aan onze Heer,
zoals Paulus kon zeggen in Hand. 20:19, dat hij "de Heere gediend
[had] met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen."
Maar dan is er ook Maria. Vers 3: "Maria dan nam een pond
zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van
Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd
vervuld met de geur van de zalf." De beschrijving van wat Maria
deed, heeft geen enkele theologische betekenis. Het is alleen maar
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symbolisch voor de liefde die zij had voor de Heer Jezus. Het is volledige, grenzeloze liefde geweest die tot elk offer bereid was. Ik
denk niet dat ze er van tevoren over had nagedacht. Het is een opwelling van het hart geweest. Narduszalf komt van een zeer zeldzaam kruid, dat groeit in China en India. Daarom was het ook zo
duur, omdat het vervoer zo kostbaar was. De olie werd gebruikt als
parfum. Judas wist precies hoe duur het was: 300 denarii, 300 penningen. Dat is ongeveer een jaarloon. Buitengewoon kostbaar dus.
Dergelijke olie werd gebruikt bij een begrafenis, of door vrouwen
om het huis te laten geuren bij een feestelijke gebeurtenis. Omdat
een lijk niet werd gebalsemd, werd de olie gebruikt op de lijkwade
om de geur van bederf een beetje te dempen. Hetzelfde heeft later
Nicodemus gedaan bij de begrafenis van Jezus.
We weten uit Marcus 14:3 dat Maria deze kostbare olie over het
hoofd van Jezus heeft uitgegoten, nadat zij de albasten fles gebroken had waarin het werd bewaard. Dat is nog de oorspronkelijke
verpakking geweest want in dergelijke uit steen vervaardigde
containers werd deze olie vervoerd. Uit Johannes 12 leren we dat
de olie doordruppelde tot aan de voeten van Jezus. (In Mat. 26:12
zegt Jezus dan ook dat Maria Zijn héle lichaam gezalfd had.) Dan
maakt ze haar haren los, wat tegen de etiquette van die tijd inging –
dat doet een vrouw niet in het openbaar. En dan gebruikt ze haar
haren om de voeten van Jezus mee schoon te vegen. Ze doet dus
hetzelfde, wat een onbekende prostituee voor hem deed in het huis
van een Farizeeër in Galilea, zoals we lezen in Lukas 7. En daar
wordt ook beschreven hoe schokkend die gebeurtenis was in de
ogen van de Farizeeën. Dit in het openbaar? Aangeraakt worden
door een vrouw? En dergelijke intieme gebeurtenis in het openbaar? Als Jezus een profeet was geweest, had Hij moeten weten dat
deze vrouw een zondares was. Want er zijn vele getuigen hier:
Maria, Martha, Lazarus, de 12 discipelen, Jezus Zelf, vermoedelijk
nog andere familieleden en buren, en Simon de melaatse. Er moet
een bedremmelde stilte gevallen zijn.
Terwijl ze nog nadenken over het gebaar van Maria, worden ze
onderbroken door een opmerking van Judas. En meteen wordt ook
aangegeven uit welke houding deze reactie komt, nl. in vers 4, en
daarna zelfs een uitvoerige uitleg over het motief achter zijn opmer-
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king, in vers 6. Wat zegt Judas? Vers vijf: "Waarom is deze zalf niet
voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven?" Wie is
deze Judas? Dat wordt eerst vermeld in vers 4: Judas Iskariot is zijn
naam, de zoon van Simon, die Hem verraden zou. En dan de directe
reden voor hem om dit te zeggen in vers 6: "En dit zei hij niet omdat
hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en
de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd."
Daar heb je dus het contrast. Aan de ene kant een diep doorleefde uiting van liefde en toewijding van Maria. En dan de heftige
aanval op Maria van de man die in staat was om Jezus te verraden.
Judas moet gedacht hebben dat het volgen van Jezus hem uiteindelijk macht en rijkdom zou brengen. Maar de zending van Jezus
loopt niet in de richting die Judas wilde. Terwijl alle anderen groeien
in hun liefde voor Jezus, groeit in Judas alleen maar de haat. Maar
nu hij er voor gekozen heeft om te blijven doen alsof hij werkelijk
tot de discipelen van Jezus behoort, moet hij dat volhouden. Hij probeert dus nu tegenover Maria iets te zeggen wat juist heel vroom en
gelovig moet klinken. "Kijk eens, Meester, heb ik de verkondiging
van het koninkrijk niet heel goed begrepen? Het koninkrijk is toch
voor de armen?" Het is op het eerste gezicht zo vroom dat sommige
van de discipelen daarin helemaal meegaan. In Markus 14 lezen we
immers: "en er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij
zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf?...
En zij vielen scherp tegen haar uit." (Mk. 14:4, 5) En ook in
Mattheus 26 lezen we dat de "discipelen [die] dat zagen, verontwaardigd waren en zeiden: Waartoe deze verkwisting?" Maar Johannes weet wat er in werkelijkheid achter de kritiek van Judas verborgen zat. Toen deze in de gaten kreeg dat de weg van Jezus zou
leiden naar de ondergang, begon hij voor zichzelf een deel van het
geld weg te nemen. Hij had graag ook zijn handen gelegd op de 300
penningen. Daarom was hij er ook klaar voor om Jezus uiteindelijk
voor geld te verraden. Voor slechts 30 penningen trouwens.
De geur van de narduszalf vervult het huis: toewijding en liefde.
Het gif van de woorden van Judas verpest de atmosfeer: verontwaardiging over Maria, verdeeldheid onderling. De liefde van Maria
en de haat van Judas; geloof tegenover ongeloof en de discipelen,
althans sommigen van hen, staan hier tussen die beide extremen.
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Maar dan. In vers 7 komt het antwoord van Jezus. "Laat haar
begaan." Dat is het eerste. Een duidelijke keuze voor Maria en tegen
de woorden van Judas. En dan het tweede: "zij heeft dit bewaard
met het oog op de dag van Mijn begrafenis." In Markus 14: "zij heeft
van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis." In Mattheus
26 "want toen zij deze zalf op Mijn lichaam goot, deed zij dat als
voorbereiding op Mijn begrafenis." Heeft Maria dat zelf zo bedoeld?
Dat weten we niet, want wij horen niet dat zij nog iets gezegd heeft.
Maar het is duidelijk dat Jezus het zo heeft opgevat. In ieder geval
neemt Hij het resoluut voor haar op. Wat misschien alleen bedoeld
was als een extreme uiting van liefde en toewijding, is in de ogen
van Jezus een symbool van Zijn dood en begrafenis. En dan het
derde: "Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet
altijd." Ik vind dat een ontroerende zin. Sommige van de discipelen,
en ogenschijnlijk ook Judas, hebben hun zorg voor de armen geuit.
En dat is zeker een belangrijk element van de verkondiging van het
koninkrijk: Gods liefdevolle zorg richt zich tot armen, weduwen,
vreemdelingen en wezen. Maar hier staat in hun midden een arme
bij uitstek. Hoe kunnen zij de weg die Jezus gaat naar het kruis, Zijn
liefdevolle opoffering waarin Hij alles heeft prijsgegeven – Zijn
godheid heeft neergelegd, Zich vernederde tot een menselijk
bestaan, tot de dood aan het kruis aan toe – over het hoofd zien?
Als zij niet bij machte zijn om de armoede van Jezus onder ogen te
zien, die Zichzelf geeft voor zondaars, hoe kunnen ze dan werkelijk
de armoede van de armen zien? De armoede van Jezus, daar gaat
het om. Zoals Paulus zegt in 2 Kor. 8:9, "Want u kent de genade van
onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden,
terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden."
Ons gedeelte eindigt met een korte vermelding van twee andere
reacties. Eerst in vers 9 de "grote menigte" die naar Bethanië gaan
om Jezus en Lazarus te zien. Die menigte zal op zondag jubelen
wanneer Jezus op een ezeltje de stad binnentrekt. "Hosanna!
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van
Israël!" En diezelfde menigte zal op vrijdag uitroepen: kruisig Hem!
En omdat velen van hen op dat moment in Jezus geloofden – zegt
vers 11 – krijgen we een wonderlijke inkijk in de gedachten van de
overpriesters. Vers 10: "En de overpriesters beraadslaagden om ook
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Lazarus te doden." Dat was in hun ogen de meest effectieve manier
om het wonder van de opwekking van Lazarus te bestrijden. Stuur
Lazarus terug naar het graf waaruit hij gekomen is! Dan heeft niemand het er meer over!
Vijf reacties op Jezus. De dienstbaarheid van Martha, de liefde
van Maria, de haat van Judas, de verwarring bij de discipelen en de
onverschilligheid van de menigte die begint met Hosanna en eindigt
met Kruisigt Hem. Het koninkrijk van God is waar mensen Jezus liefhebben en Hem dienen. Er zijn mensen die openlijk zich tegen het
evangelie gekeerd hebben. Er zijn mensen die in hun hart Jezus hebben afgewezen, terwijl ze zich toch nog als christenen voordoen. Er
zijn mensen die Jezus verwelkomen als rebel, als kampioen van verdraagzaamheid en naastenliefde, maar Hem niet willen accepteren
als de Zoon van God, en al helemaal niet als het Lam van God dat de
zonden van de wereld draagt. Zo was het toen, zo is het nu. Maar er
zal altijd een minderheid zijn die in Jezus gelooft en Hem dient en
liefheeft.
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60 – Een koning komt om te sterven
Joh. 12:12-17
Het is de dag na de feestelijke maaltijd in Bethanië. Het is lastig
om heel precies te reconstrueren, maar ik hou het erop dat dit een
zondag is geweest. (Anderen denken dat het een maandag was.)
Het is vijf dagen voor het Paasfeest. Dit is de dag dat Jezus vanuit
Bethanië de stad Jeruzalem binnengaat. Er is al veel oproer rondom
Hem. Er zijn drie groepen te onderscheiden. In vers 17 horen we
over de menigte die getuige is geweest van de opwekking van Lazarus. Hun getuigenis heeft een andere menigte aangetrokken, die
naar Bethanië komt om Jezus en Lazarus te zien en daar ook verblijft. (Vers 9.) En dan is er een derde groep. Wanneer Jezus optrekt,
is er een grote menigte op de been, die Hem nu vanuit Jeruzalem
tegemoet loopt. Deze menigte "hoorde dat Jezus naar Jeruzalem
kwam." Dat bericht moet hen bereikt hebben van degenen die
getuigen waren geweest van de opwekking van Lazarus en van degenen die in Bethanië Lazarus hadden gezien. Vers 18 legt uit waarom deze menigte Jezus tegemoet komt. "Omdat zij gehoord had dat
Hij dat teken gedaan had." Dat teken, dat is de opwekking van
Lazarus.
We weten ook dat op dit moment de overpriesters al overleg hebben gevoerd om niet alleen Jezus maar ook Lazarus te doden. (Vers
10.) Het is denkbaar dat bij die gelegenheid ook Judas betrokken
was. In Mattheus 26 wordt het verraad van Judas beschreven
volgend op de zalving in Bethanië. "Toen ging een van de 12, die
Judas Iskariot heten, naar de overpriesters enzovoorts." Daarna
gaat het alleen nog maar om het vinden van het geschikte moment.
Het verraad van Judas vindt dus plaats in de nacht van zaterdag op
zondag. Nu beschrijft Mattheus de zalving in Bethanië in hoofdstuk
26, terwijl hij de intocht in Jeruzalem al heeft beschreven in hoofdstuk 21. Dat geeft dus een hele andere tijdslijn. De oplossing zou
kunnen zijn dat Mattheus het verhaal over de zalving van Bethanië
en het verraad van Judas opzettelijk vlak voor de beschrijving van
de Paasmaaltijd heeft geplaatst. Het is een flashback. Vandaar de
woorden in vers 6: "Toen Jezus in Bethanië was in het huis van
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Simon de melaatse..." En ook bij het besluit om Jezus te doden
vanaf vers 3, – toen kwamen de overpriesters – en de beschrijving
van het verraad van Judas in vers 14 – toen ging een van de 12 –,
gebruikt Mattheus dezelfde uitdrukking. “Toen” betekent dus bij
Johannes zoiets als “ooit”, “op een ander tijdstip”. Pas in vers 17
van dat hoofdstuk geeft Mattheus weer een exacte tijdsaanduiding:
"Op de eerste dag van de ongezuurde broden..." De volgorde van de
gebeurtenissen zou dus in dit geval door Johannes heel correct zijn
weergegeven. Eerst de maaltijd in Bethanië en dan de volgende dag
de intocht in Jeruzalem. Wat Johannes dan alleen weglaat, is nu
precies dit overleg tussen Judas en de overpriesters, dat bij de andere drie evangelisten wel wordt beschreven.
Dit is de achtergrond van de gebeurtenissen die nu volgen. Er is
een grote groep mensen op de been die bestaat uit een menigte die
getuige was van de opwekking van Lazarus, een menigte die in
Bethanië zowel Jezus als Lazarus had gezien, en een menigte die dit
alles heeft gehoord maar nog in Jeruzalem was. De overpriesters
hadden al besloten om Jezus te doden en hadden aan iedereen al
opdracht gegeven om Hem te grijpen. (11:57) Het laatste wat de
priesters en de Farizeeën willen, is Jezus grijpen op het Feest, op het
Paasfeest. Dat zou een oproer kunnen veroorzaken en een reactie
van de Romeinen kunnen uitlokken die ze juist niet willen. Daarom
zeggen ze volgens Mattheus: "Niet tijdens het feest, opdat er geen
opschudding onder het volk komt." (Mat. 26:5) Wat we nu echter
meemaken, is dat Jezus Zelf de gebeurtenissen regisseert. Hij weet
dat de demonstratieve intocht in Jeruzalem en het luide zingen voor
de Messias door de menigte de joodse leiders tot het uiterste zal
drijven. Dat brengt hen ertoe om Jezus toch midden op de dag van
het Paasfeest, zelfs tijdens het voorgeschreven offer van Pasen, te
laten executeren. In tegenstelling dus tot wat zij zelf hadden bedacht. Niemand neemt het leven van Jezus, en geen enkele gebeurtenis in Zijn leven was toeval. Als Zijn uur is gekomen, dan is dat omdat Hij dat uur heeft gekozen.
Hoe is het nu gegaan met de intocht in Jeruzalem? Als we alle details gebruiken die we in de andere drie evangeliën vinden, kunnen
we het als volgt reconstrueren. Jezus heeft in alle vroegte Bethanië
verlaten. Het is waarschijnlijk zondagmorgen. Hij beklimt de ooste-
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lijke helling van de Olijfberg. Wanneer Hij daar is aangekomen
stuurt Hij twee van Zijn discipelen een dorpje in, en zegt tegen hen
dat ze in dat dorp een ezelin zullen aantreffen met een jonge ezel.
Die zullen zijn vastgebonden bij een huis aan de rand van het dorp.
Dat kan een klein dorpje zijn als een soort buitenwijk van het dorp
Bethfage. Wanneer mensen vragen wat de discipelen met de dieren
willen, zeggen ze heel eenvoudig: "de Heere heeft ze nodig." De
mensen daar zijn discipelen van Jezus en daarom mogen ze de
dieren meenemen. Ze gooien hun kleding over de rug van beide
dieren en Jezus besluit dan om op de jonge ezel te gaan rijden.
Gezeten op een ezelsveulen daalt Hij weer af langs de westelijke
helling, passeert een beekje en komt aan in de stad.
Een menigte van mensen uit Bethanië loopt met Hem mee. Er
waren immers zoveel pelgrims onderweg naar het paasfeest, dat
sommigen van hen buiten de stad in de omliggende dorpen onderdak moesten vinden. Bethanië is één van die dorpen. Jezus rijdt dus
op de jonge ezel, gevolgd door Zijn discipelen en een grote menigte.
En dan worden ze tegemoet gegaan door een tweede menigte die
uit de oostelijke poort van de stad naar buiten komt. De twee menigten komen nu samen en omringen Jezus. Zij hebben allemaal
palmtakken afgebroken en roepen en zingen en het enthousiasme
begint sterker en sterker te worden. En uiteindelijk roept iedereen:
"Hosanna, Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de
Koning van Israël!"
Niemand komt trouwens op het idee om de opdracht van de
overpriesters en de Farizeeën uit te voeren, om het hen te melden
zodat zij Hem konden grijpen. Er komt ook geen protest van Jezus
tegen dit zingen. Hij is inderdaad de koning van Israël die komt in de
naam van de Heere. Jezus presenteert hier Zichzelf duidelijk als de
Messias. Maar Hij laat Zich op een andere manier zien dan de gangbare joodse verwachting. Hier komt niet een koning die het juk van
de Romeinse overheersing zal afwerpen. Hij komt niet binnen op
een paard om vanuit Jeruzalem de oorlog met de Romeinen te
leiden, maar Hij rijdt op een jonge ezel, een symbool van vrede. Hij
komt niet als de Heere van de Legermachten, maar als de Vorst van
de Vrede. Uiteindelijk komt Hij niet om te regeren, maar om te sterven. Maar wie zou dat toen hebben begrepen? De Romeinen niet,
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omdat zij de profetie niet kenden; de menigte niet, die haar eigen
interpretatie gaf aan de gebeurtenissen.
De angst van de overpriesters en de Farizeeën voor wat hier gebeurt is wel verklaarbaar. Er is een historisch bericht dat in Jeruzalem rond deze tijd ongeveer 260.000 lammeren werden geslacht.
De wet van het Paasfeest schreef voor, dat een Paaslam moest worden gegeten met een minimum van 10 mensen. Een voorzichtige
schatting geeft ons dan een aantal van meer dan 2.500.000 mensen
die op dat moment in en rond Jeruzalem zijn. Bij de intocht in Jeruzalem gaat het dus vermoedelijk om tienduizenden mensen die Jezus als de nieuwe Messias binnenhalen. Het gerucht van de opwekking van Lazarus en de verhalen over Zijn optreden in de laatste drie
jaar hebben dat bewerkstelligd. En deze tienduizenden mensen
grijpen palmtakken als het symbool van een overwinnaar. De palmtak is het symbool van kracht en redding, het symbool van iemand
die komt om de natie te redden. Hun Hosanna! is bedoeld voor een
wereldlijke Leider, een politieke veroveraar. Dat paste ook wel bij
het Paasfeest. Ook daar ging het immers om de bevrijding uit de
slavernij in Egypte. De menigte verlangde naar iemand die hen kon
aanvoeren in een bevrijdingsoorlog tegen de Romeinen. En ze
hebben allemaal gedacht dat deze bijzondere man, die Lazarus had
opgewekt – en ze hadden Lazarus in Bethanië gezien – deze
politieke leider zou kunnen zijn.
Het woord hosanna dat zij gebruiken, is meer een gebed dan een
jubelkreet. Hosanna betekent: red ons nu. Mattheus voegt eraan
toe dat ze ook hebben geroepen "Zoon van David"– een verwijzing
naar Jezus' status als de nazaat van David, de ware koning. En dan is
het ook opvallend dat ze de woorden gebruiken uit Psalm 118:
"Gezegend hij komt in de Naam van de Heere!" Dit is een Psalm
waarmee iedereen in Israël zeer vertrouwd was. Het was een deel
van een collectie van psalmen, het zogenaamde Hallel, dat bestond
uit Psalm 113 tot en met 118. Die werden gezongen op het Paasfeest. Vooral Psalm 118 is passend. Deze Psalm spreekt over de "dag
die de Heere gemaakt heeft." Dat is de dag van de bevrijding. Het is
een gebed om heil en voorspoed die met de Messias komen zou –
vers 25. De Psalm spreekt over "het feestoffer" in vers 27. Het
spreekt ook over de "poorten van de gerechtigheid" waardoor de
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rechtvaardigen zullen binnengaan – vers 20. Het spreekt over de
heidenen die in de Naam van de Here zijn "neergehouwen" – vers
11. Toen Simon Maccabeus 100 jaar eerder de Griekse legers in
Syrië had verslagen, en terugkeerde naar Jeruzalem, werd hij
begroet door de menigte in Jeruzalem met dezelfde woorden van
Psalm 118. Dit is de Psalm van de overwinnaar.
Heel paradoxaal eigenlijk dat ze deze Psalm zingen. Want de tekst
spreekt ook over de verwerping van de Messias. "De steen die de
bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden." Jezus
citeert deze tekst in Mattheus 21. Wat zal er gebeuren, als de
landbouwers de zoon van de eigenaar hebben gegrepen en gedood? De verworpen steen wordt een hoeksteen. Jezus legt uit wat
de diepere zin daarvan is. Dat wil zeggen, het Koninkrijk van God zal
worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. (Vers 43.) En dan zegt Jezus: "En wie op deze steen
valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen." De overpriesters en de Farizeeën begrijpen dat Jezus daarmee hen bedoelt. De Psalm spreekt dus niet alleen over de
oprichting van het Koninkrijk van God, maar ook over de verwerping
van de Messias en het oordeel over de joodse leiders. Ze hebben de
goede Psalm gezongen, en zonder het te weten daarmee profetisch
over zichzelf gesproken.
Jezus vervult met dit rijden op een jonge ezel uiteraard nog een
profetie, namelijk die van Zacharia 9:9. Daar lezen we: "Verheug u
zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning
zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend
op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin." Dat
schreef Zacharia 600 jaar voor de komst van Jezus. Een wit paard
betekende oorlog; een ezel betekende vrede. Dat had iedereen kunnen weten. Vers 10 van Zacharia 9 beschrijft die vrede ook. De
strijdwagens worden weggenomen, evenals de paarden uit Jeruzalem – paarden in de oorlog toen waren net als de tanks in de oorlog
nu – en de strijdboog wordt weggenomen. Deze koning "zal vrede
verkondigen aan de heidenvolken." Hier komt de Vredevorst!
Wanneer Jezus zal terugkomen echter, dan lezen we in Openbaring
19, dat Hij op een wit paard zal verschijnen. "Hij, die daarop zat,
werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert
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oorlog in gerechtigheid. ... en Zijn naam luidt: Het Woord van God."
(Op.19:11) Maar bij Zijn eerste komst, kwam Hij in vrede en wilde
Jeruzalem redden. Zoals we lezen in Lukas 19: "En toen Hij dichterbij
kwam en de stad" – Jeruzalem – "zag, weende Hij over haar." Wat is
het lot van Jeruzalem, vanwege hun weigering om de Messias te
aanvaarden? "En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw
kinderen in u verpletteren...omdat u het tijdstip waarop naar u
omgezien werd, niet hebt onderkend." (Luk. 19:44)
Jezus heeft met deze intocht in Jeruzalem nog een andere profetie vervuld. Het is de moeite waard om daar even bij stil te staan.
We lezen in Daniel 9:24: "70 weken zijn er bepaald over uw volk en
uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige
gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te
verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven." De 70
weken zijn jaarweken, dus 490 jaar. Wanneer is die periode
begonnen? Dat horen we in vers 25: "vanaf de tijd dat het woord
uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen."
Wanneer was dat? We weten dat exact. 14 maart van het jaar 445
v. Christus. Dat was de dag dat koning Artaxerxes – "Arthasasta" in
de bijbel, het decreet vinden we in Ezra 7:12-26 – het bevel gaf dat
Israël kon terugkeren uit de ballingschap om Jeruzalem te
herbouwen. Tot de Messias zouden dan 69 weken verstrijken, dat is
483 jaar. Wanneer Jezus Jeruzalem binnengaat, is het 6 april van het
jaar 32. Dat is 173.880 dagen na het decreet van Artaxerxes. En dan
is het een kwestie van rekenen:173.880 dagen gedeeld door 360
(het joodse jaar heeft 360 dagen) is precies 483 jaar. 69 jaarweken
dus. Jezus komt Jeruzalem binnen op de 360e dag van het 483e jaar
van de profetie van Daniel 9. Dat is Gods tijdslijn.
Hoe zit het dan met de 70e week? Vers 26 van Daniel 9 vertelt
ons dat de Messias uitgeroeid zal worden. En dan zal er nog een
week komen, maar we weten dat dat geen meteen daaropvolgende
jaarweek kan zijn. Na de kruisiging van Jezus is er meer dan zeven
jaar verstreken. Sommigen menen dat deze week pas beginnen zal
aan het einde van de geschiedenis. En dat we nu leven in de tijd van
de gekruisigde Messias, totdat met de wederkomst van Christus, de
70e, de laatste week van deze profetie zal ingaan.
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Deze intocht is een vreselijk moment voor de overpriesters en de
Farizeeën. Daarom zeggen ze tegen elkaar: "U ziet dat u totaal niets
bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan." Ze zijn totaal
overweldigd door de tienduizenden die hier het koningschap van
Jezus ondersteunen. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Ze
zijn volkomen in de war geraakt door deze gebeurtenissen. In de
beschrijving van Lukas zeggen sommigen van de Farizeeën tegen
Jezus: "Meester, bestraf Uw discipelen." Dat is wanneer ze de
menigte horen zeggen "Gezegend is de Koning, Die komt in de
Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen." En dan willen de Farizeeën dat Jezus het hun verbiedt. Maar Jezus' antwoord tot de Farizeeën staat dan in Lukas
19:40: "Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden
zwijgen." Zij zochten een Koninklijke leider die hen van de Romeinen zou bevrijden. Maar ze kregen een Lam dat de wereld van
de zonde zou verlossen. Jezus, de Messias, de Zoon van God is
gekomen. Maar de Koning kwam om Zijn leven te geven voor Zijn
volk; de Herder gaf Zijn leven voor de schapen. God gaf Zijn eniggeboren (unieke) Zoon over in de dood, opdat de wereld zou leven.
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61 - Het sterven van de Koning
Joh. 12:20 - 26
De koning van Israël is gekomen om te sterven. De menigte heeft
Hem triomfantelijk binnengehaald, Hosanna! heeft zij geroepen.
Waarom? "Omdat zij gehoord had dat Hij dat teken" – de opwekking van Lazarus – "gedaan had." In dit evangelie komt het een
paar keer voor, geloof in Jezus op grond van de tekenen. Ik heb al
eens eerder uitgelegd, dat we in elke wonderbare genezing of
scheppingsdaad van Jezus steeds die twee kanten moeten onderscheiden. Aan de ene kant het wonder – de daad van de schepper
die ingrijpt in de normale gang van de natuur – en aan de andere
kant het teken – het getuigenis dat er in ligt, de bevestiging van de
waarheid van de woorden van Jezus. De genezing van de blindgeborene is niets minder dan een scheppingsdaad, waarbij twee
nieuwe ogen ontstaan. Maar het teken is, dat de Heere Jezus mensen tot een waarachtig geestelijke inzicht brengt, dat Hij waarachtig
God is, dat Hij werkelijk door de Vader is gezonden. De verblindheid
van de ogen wordt weggenomen, opdat zij Jezus waarachtig kunnen
herkennen.
Wanneer er gezegd wordt dat mensen geloven op grond van de
tekenen, dan kan dat betekenen dat de mensen wel het wonder
hebben gezien, maar het teken niet hebben aanvaard als een verwijzing naar de Persoon van Christus. In Johannes 2:23 lezen we:
"tijdens het feest geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen
zagen die Hij deed." In het volgende vers horen we echter: "Jezus
Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende." Hij wist dat hun geloof maar oppervlakkig was, en zomaar kon
omslaan in ongeloof. In Johannes 8:30 lezen we: "Toen Hij deze
dingen sprak, geloofden velen in Hem." En dan lezen we in het volgende vers "Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen." Het gaat om het blijven, om het voortdurende horen van
het woord van Jezus, om het gehoorzamen daarvan, want "geloof
zonder de werken is dood." En dat zijn dan de werken die God ons
in ons leven opdraagt, en niet de werken van de wet. Maar geloof
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kan soms, nu en dan, gewekt zijn. En dan weer vervagen en verdwijnen. We zien het ook in onze kerken gebeuren. Mensen haken
af - "Zij zijn uit ons midden weggegaan." Hebben ze dan werkelijk hu
geloof verloren? Dat geloof dat ze deed "blijven" in de woorden van
Jezus? "Maar zij waren niet uit ons"- oordeelt Johannes in zijn brief.
Wie waarachtig gelooft, die blijft: "want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn." (1 Joh. 2:19)
Wie in Jezus gelooft vanwege het wonder – en vul maar in: uit
gewoonte, op grond van bijzondere ervaringen, vanwege de kerk
waartoe men behoort – en niet vanwege Jezus Zelf, heeft een oppervlakkig geloof. Het is nog maar een eerste bereidheid om Jezus
te zien en te gaan volgen. Het is de eerste noodzakelijke, maar niet
voldoende voorwaarde voor het discipelschap. Wanneer er moeilijkheden komen, laten velen hun geloof weer vallen. Of in onze tijd,
wanneer de druk van het dagelijks leven zo groot is geworden – niet
alleen de moeilijkheden en zorgen, maar ook de verleidingen van de
wereld – "doen" sommigen nog wel iets aan het geloof. Vooral voor
de kerk als instituut, als sociale gemeenschap, zijn mensen zelfs tot
grote offers bereid. Maar hun hart is niet geraakt, en het gaat hen
niet om Jezus maar om zichzelf.
In vers 42 van dit hoofdstuk is er zelfs sprake van het geloof van
de leiders, van de elite in Jeruzalem. Ze geloven het wel, maar belijden het niet. Het is alleen maar een innerlijk geloof, en je zou zeggen dat dat toch al heel wat is. In onze tijd zijn we snel geneigd om
daar al heel erg tevreden over te zijn. Het lijkt onaardig om dan nog
de eis te stellen dat iemand belijdenis aflegt, catechese volgt, aan
Bijbelstudie doet en regelmatig naar de kerk gaat. Waarom echter
belijden zij Hem niet? Geloof en belijden horen toch bij elkaar?
Zoals Paulus zegt: "want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot zaligheid." (Rom. 10:10) Dan lezen
we in vers 43: "Vanwege de farizeeën beleden zij het niet, opdat zij
niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de
eer van de mensen meer lief dan de eer van God." Daar zie je wat
het geloof voorstelt. Wat de mensen ervan zullen zeggen is voor
hem belangrijker dan hun relatie met God. Dit oppervlakkige geloof
is niet voldoende, als je niet blijft in het woord, als je het teken niet
verstaat, als je Degene in Wie je gelooft niet belijdt, als je, zoals we
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lezen in het zesde hoofdstuk, de geestelijke gemeenschap met Hem
niet verwerft. In dat 6e hoofdstuk is er eerst sprake van een komen
tot Jezus, dan van geloven in Hem, maar dat alles wordt pas voltooid in het beeld van het eten van het brood en het drinken van de
wijn: "wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven."
Het gaat in het geloof niet om kennis of rituelen, maar om de geestelijke gemeenschap met Jezus, in Zijn lichaam ingelijfd zijn, werkelijk bij Hem horen.
De menigte rondom Jezus bij Zijn intocht in Jeruzalem heeft dit
oppervlakkige geloof. Ze geloven vanwege het wonder. En daarom
roept deze menigte op dit moment nog Hosanna, en is het diezelfde
menigte die later zal roepen Kruisig Hem! De Farizeeën, die totaal
niet in Hem geloven, zien zelfs dit oppervlakkige geloof met lede
ogen aan. "De hele wereld loopt achter Hem aan." Dat roepen ze in
frustratie. Er is blijkbaar een groep Farizeeën die gezegd heeft dat
ze Jezus maar moeten laten begaan. Dat het vanzelf wel zou overwaaien. En anderen hebben blijkbaar gewild, dat er strenger en harder tegen Jezus zou worden opgetreden. En dat is de groep die hier
spreekt. "Kijk maar, die zachte aanpak helpt helemaal niet! We hebben jullie idee gevolgd, en kijk maar eens wat de gevolgen daarvan
zijn." Uit frustratie stellen ze alles nog overdreven voor ook met de
woorden "de hele wereld." De menigte heeft het gebod van de Farizeeën niet opgevolgd. Zij hebben Jezus' aanwezigheid niet gemeld
en ze hebben Hem niet gegrepen. Frustratie en onderlinge ruzies bij
de Farizeeën zijn het gevolg.
Dan komt in ons gedeelte vanaf vers 20 een nieuwe groep ten
tonele. Plotseling - misschien vanwege de uitdrukking van de Farizeeën, de "hele" wereld - krijgen we met "enkele" Grieken te
maken. We weten niet wie ze zijn, maar we weten wel dat ze kwamen om de God van Israël te aanbidden. Dit zijn heidenen die zich
bekeerd hebben tot het Jodendom en zij willen Jezus zien. Er waren
veel van dergelijke bekeerlingen. Salomo had speciaal voor deze
heidense aanbidders van God een speciaal deel van de tempel apart
gezet. Dat was de Voorhof van de heidenen. In het gebed van
Salomo bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8, bidt Salomo
ook voor deze heidenen. "Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die
niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille
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van Uw Naam...wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt,
luistert U dan in de hemel...opdat alle volkeren van de aarde Uw
Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat
Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb." (1 Kon.
8:41-43) Ook deze Grieken hebben echter gehoord van de opwekking van Lazarus, hebben gehoord over de persoon van de Messias.
En hun nieuwsgierigheid is gewekt. Ze vragen het aan Filippus:
"Heer, wij willen Jezus graag zien."
Waarom moeten ze dat vragen? Misschien omdat Jezus op dat
moment in de Voorhof van de Vrouwen staat, waar deze Grieken
niet kunnen komen. Waarom vragen ze het aan Filippus? Filippus is
een Griekse naam, die sinds de tijd van de Griekse overheersing ook
door veel joden werd gedragen. Filippus sprak misschien vloeiend
Grieks zodat het makkelijk was om hem aan te spreken. Maar ook
Andreas is een Griekse naam, dus dat maakt het niet duidelijker.
Waarom spreekt Filippus vervolgens Andreas aan? Misschien dat hij
in verwarring was over dit verzoek, of misschien omdat hij Jezus
niet wilde storen. Of misschien omdat hij zich herinnerde dat Jezus
de 12 discipelen had uitgezonden met de nadrukkelijke bepaling dat
ze niet naar de heidenen moesten gaan. "U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan." (Mat. 10:5) Betekende dat, dat Jezus geen enkel
contact met heidenen wilde? Of was die beperking alleen bestemd
voor dat moment, voor die fase van de zending? Om die reden
misschien zoekt hij eerst nu de steun en het advies van Andreas. In
ieder geval zoeken zij Jezus.
Ik denk dat zij nu samen met Filippus en Andreas naar Jezus toe
gegaan zijn, hoewel dat niet expliciet vermeld staat. Want het
antwoord dat Jezus geeft vanaf vers 23 is niet alleen maar bedoeld
voor de oren van Filippus en Andreas. En volgens vers 29 is er ook
een menigte aanwezig geweest bij dit gesprek. Het zou toch vreemd
zijn als dan juist de Grieken van vers 20 daar niet bij zijn geweest.
De toespraak die Jezus nu geeft, loopt van vers 23 tot en met 28.
Het laatste deel daarvan is een gebed waarover we in het volgende
hoofdstuk zullen spreken. Wat is de achtergrond van deze toespraak? De menigte heeft eerst Hosanna geroepen. In de gedachten
van Filippus en Andreas moet om die reden het Koninkrijk van God
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toch zeer nabij gekomen zijn. Triomfantelijke intocht, de opwekking
van Lazarus, drie jaar missie in Israël en het lijkt te slagen! Zelfs de
heidenen willen nu Jezus graag zien. Wat zegt Jezus? "Het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden." Prachtig,
denken ze allemaal. De verheerlijking van de Messias, het uur
waarop Hij Zijn koninkrijk zal vestigen. "Jazeker! Dat dachten we al.
Nu wordt de Romeinse bezetter verdreven, begint het Vrederijk."
Zo hadden ze zich de verheerlijking van de Zoon des mensen voorgesteld. Ze kenden allemaal de profetie van Daniel 7:13 "er kwam
met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon." Vers
14: "Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is
een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en
Zijn koningschap zal niet te gronde gaan." Zo hebben ze zich het
voorgesteld.
Maar dan, ingeleid met de woorden "voorwaar, voorwaar" – dus
een belangrijke nieuwe openbaring – "Ik zeg u: Als de tarwekorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft,
draagt hij veel vrucht." De verheerlijking van de Zoon des mensen is
dus van een heel andere aard. De politieke revolutie van Daniel 7
lost het probleem van de zonde niet op. Het verandert wel de
omstandigheden, maar niet de mens die daarin leeft. De wereld kon
niet worden verlost door het perfecte leven van Jezus alleen. De
wereld wordt verlost door het sterven van het Lam van God. En
daarom vertelt Hij ze dat, met een simpel beeld van de betekenis
van Zijn dood. Het is net als een graankorrel die in de grond belandt
en daar sterft – beeld van de begrafenis, van het lichaam dat in de
grond aan het zicht onttrokken is – en daar komt dan leven uit.
Alleen in de grond verliest het zaadje zijn schil, en het is de verrotting van die schil die het zaadje doet ontkiemen. Dat is de trigger
voor het ontkiemen. En dat is precies wat Jezus hier zegt. Zolang
Zijn lichaam nog in leven is, kan het Leven dat in Hem is niet naar
buiten treden en anderen leven geven. Jezus moet sterven zodat
mensen kunnen leven. Jezus moet de zonden dragen door onze
dood te dragen die het loon is van de zonde. Alleen zo kon Hij het
leven ook aan ons schenken. Als een zaadje wordt bewaard doet
het helemaal niets: het groeit pas en ontkiemt pas wanneer het in
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de grond begint te verrotten. En zo was het dus ook met Jezus. Als
Jezus niet sterft, blijft Hij alleen. Jezus zeg dus eigenlijk dat Zijn
macht om leven te geven lijkt op een zaadje, dat alleen ontkiemt als
het sterft.
Je kunt je hun reactie wel voorstellen. Zij dachten dat een koning
zou komen die de omstandigheden van het leven ingrijpend zou
veranderen. Maar hier komt een koning die zal sterven, om de innerlijke kwaliteit van ons leven te veranderen. Of beter: Hij neemt
ons leven weg als het water in de zuiveringsvaten, en vervangt het
met de wijn van het koninkrijk - zoals in Kana. Het vijandige, van
God afgekeerde, door schuld bezwaarde en aan de zonde overgeleverde leven sterft met Hem mee. En dat schenkt ons die geloven het eeuwige, naar God toegekeerde, van zonde en schuld bevrijde, door de dood niet aan te tasten leven. En meteen in vers 25
krijgt dat een praktische toepassing. "Wie zijn leven liefheeft, zal het
verliezen." Wie zijn eigen leven alleen maar ziet als dit aardse leven
binnen aardse omstandigheden, en daaraan probeert vast te houden tot elke prijs, die zal het verliezen. Want dat leven valt onder
het oordeel, heeft geen ander uitzicht dan de dood en de zinloosheid. Maar "wie zijn leven haat in deze wereld" – wie het leven kan
bezien vanuit Gods perspectief, als een leven dat door dood en de
zonde en zinloosheid is beschadigd en er om die reden niet tot elke
prijs aan wil vasthouden, die – "zal het behouden tot het eeuwige
leven." Als je alleen maar de koning wil die als de verheerlijkte Zoon
des mensen uit de hemel komt om de aarde tot een paradijs te herscheppen, dan zul je in Jezus niet vinden wat je zoekt. Als je echter
bereid bent om deze Messias te volgen tot in Zijn dood, dan zul je
met Hem uit die dood met een nieuw leven tevoorschijn komen.
Als Jezus waarachtig de koning is, dan zullen wij Hem moeten
dienen. Het dienen van de koning is meer dan alleen vanuit de verte
aan Zijn bevel te gehoorzamen. Het is meer dan leven in veranderde
omstandigheden. Het dienen van Jezus, is een volgen van Jezus. Het
is met Hem meegegaan in Zijn dood en opstanding. Je kunt Jezus
alleen maar dienen, als je bent waar Hij is. We zijn niet de onderdanen van deze koning, maar het koninklijk gevolg; niet degenen
over wie Hij heerst vanuit het paleis, maar deel van Zijn hofhouding.
Wat krijg je dan, als je deze koning volgt? Als je in deze Messias
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gelooft die als een tarwekorrel en de aarde moet vallen en sterven?
"En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren." Dat is de eer van
God. Niet alleen de eer die Hem toekomt, maar ook de eer die Hij
aan al diegenen schenkt, die Jezus dienen en volgen. Vergeet je
ambities, de eer die je zoekt bij mensen, je roem en je reputatie.
Dien en volg de Gekruisigde, die door Zijn dood aan ons het leven
heeft gebracht. Wie anders heeft woorden van eeuwig leven? In wie
anders wordt de heerlijkheid van God zichtbaar in genade en
waarheid? Wie anders is de moeite waard om na te volgen? U zult
moeten beslissen of u wilt worden geëerd door God de Vader
omdat u Zijn Zoon dient en volgt, of dat u wilt worden geëerd door
de mensen, omdat u in ongeloof deze God de rug toekeert.
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62 - Jezus moet sterven
Joh. 12:27-33
Terwijl de uitroepen van Hosanna! nog doorklinken in de oren,
terwijl er zelfs enkele Grieken op het Paasfeest naar Jezus hebben
gevraagd – vooraankondiging van het evangelie aan de heidenen –
spreekt Jezus. Niet over de glorieuze strijd tegen de Romeinen, niet
over het begin van het koninkrijk der hemelen, niet over het oordeel over de volkeren en de politieke bevrijding van Israël. Hij
spreekt over de verheerlijking van de Zoon des mensen. Wat betekent dat? Is dat dan de komst van de Mensenzoon uit Daniel 7?
Nee, nog niet, want vers 24 zegt: "Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft blijft hij alleen."
De heldhaftige veldheer is niet gekomen om te strijden, maar om
te lijden. En het is een beginsel voor iedereen: wie zijn leven
liefheeft, zal het verliezen. (vers 25) Wie Jezus wil dienen, zal Hem
moeten volgen in Zijn vernedering. Maar het is een volgen van een
Messias die gekruisigd zal worden. Dit is de Messias die een geestelijke verlossing brengt. Dat heeft de menigte niet begrepen. Hun
Hosanna! is bedoeld om de veldheer, de strijdende koning binnen
te halen. Hoe ontnuchterend moeten deze woorden dan niet
geklonken hebben in de oren van de discipelen en de menigte die
staat te wachten totdat de grote strijd beginnen zal! Jezus geniet
niet van het Hosanna. Hij weet maar al te goed hoe oppervlakkig dit
enthousiasme is. En Hij weet dat deze menigte straks zal roepen:
kruisigt Hem! Nog maar een paar dagen, en dan zal deze Koning van
Israël Zijn leven geven voor Zijn volk en de wereld.
Jezus weet heel goed, waarheen Hij onderweg is. Het is
ontroerend om te zien, hoe de Zoon van God wordt geraakt door de
gedachte aan Zijn naderende dood. Vers 27: "Nu is Mijn ziel in
beroering en wat zal Ik zeggen?" Natuurlijk weet Jezus dat Zijn dood
de verlossing voor de mens betekent. Hebreeën 12 zegt het zo (vers
twee): "Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht." Er is een
vreugde in de gedachte, dat de dood van Christus de vergeving en
de verzoening met God bewerkstelligt. Maar het sterven van Jezus

166
betekent ook een van God gescheiden zijn, vervloekt zijn, een
hevige lichamelijke pijn, het dragen van de zonde van alle mensen –
een diep en ontelbaar leed voor Jezus' ziel.
Johannes vertelt ons niets over Gethsemane, het bittere wenen
van Jezus tijdens Zijn gebed. Maar hij geeft ons wel dit beeld van de
worsteling van Jezus met Zijn eigen dood. Op dit moment begint Hij
er hardop aan te denken en het raakt Hem diep in Zijn ziel. Sommige mensen hebben wel eens gezegd, dat het lijden van de Zoon
van God maar een fictie was. Het was niet echt. Hoe kan God lijden?
Is Hij in Zijn volmaaktheid daar niet ver boven verheven? Maar deze
Zoon van God is "in alles aan Zijn broeders gelijk" geworden. (Hebr.
2:17) Deze Zoon van God heeft deel gehad aan vlees en bloed.
Alleen op die wijze kon Hij "hem die de macht over de dood had –
dat is de duivel – teniet" doen. (Hebr. 2:14) Daarom is het zo
opvallend en belangrijk dat in dit evangelie, waar Jezus wordt
getoond als de volmaakte Zoon van God, als God Zelf, ook in Zijn
lijden wordt getoond.
Wat zal dan inderdaad de Zoon van God zeggen? Ligt het niet
voor de hand dat Hij zou bidden: "Vader, verlos Mij uit dit uur"?
Maar Jezus heeft niet gebeden om verlossing. Het laatste deel van
vers 27 zegt: "Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen." Hij is gekomen om te sterven als het Lam van God. Niemand had Hem daartoe
gedwongen. Heel Zijn levensweg was een vrije gehoorzaamheid
tegenover God de Vader. Hij had macht om Zijn leven over te geven
of het te behouden. Hij was volmaakt vrij. Maar in die volmaakte
vrijheid heeft Zijn liefde Hem ertoe gebracht om deze weg naar het
kruis te gaan.
En aan dat kruis heeft de Zoon van God de schuld van alle mensen
gedragen. Er zijn mensen die onder het gewicht van hun eigen
persoonlijke schuld bezweken zijn. Maar Hij heeft de schuld van
elke persoon die ooit geleefd heeft gedragen. Maar het was ook een
lichamelijk lijden. Hij voelde dorst, de pijn in zijn armen en benen,
het bloed dat uit zijn lichaam vloeide, de doornen op zijn voorhoofd, de wonden in zijn rug van de geseling, de vermoeidheid van
Zijn spieren waarmee Hij probeerde om overeind te blijven staan en
adem te halen. En Hij voelde de vermoeidheid die Hem uiteindelijk
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deed sterven van uitputting en verstikking tot tenslotte ook Zijn
hart het moest opgeven.
Dat alles heeft Jezus geweten voordat het gebeurde. En dat alles
zal de reden zijn geweest dat Hij moest zeggen dat Zijn ziel in
beroering was. Maar Hij vroeg niet om verlossing. Op Zijn lippen is
een andere bede: "Vader, verheerlijkt Uw Naam!" Heeft Jezus ooit
gelachen? Zijn er momenten geweest, misschien in Zijn jeugd, dat
Hij zich vrijelijk kon overgeven aan vreugde? Of zou Hij Zijn hele
leven lang in de schaduw van deze kruisdood hebben geleefd? We
lezen nergens in de evangeliën dat Jezus heeft gelachen. Toch lezen
we dat Hij in alles aan Zijn broeders gelijk geworden is. Het is
moeilijk te zeggen. Wanneer Jezus werkelijk alles heeft doorgemaakt dat wij doormaken, kan ik mij voorstellen dat Hij ook heeft
deelgenomen aan de waarachtige en oprechte vreugde die mensen
kunnen hebben. Zoals bijvoorbeeld bij de bruiloft in Kana. Maar de
heldere voorkennis van Zijn lijden moet Hem ook vanaf de eeuwigheid in beroering hebben gebracht.
Hoe kan de dood van Jezus God de Vader verheerlijken? God
wordt verheerlijkt, als Zijn eigenschappen in deze wereld zichtbaar
worden. Wanneer Gods liefde openbaar wordt, dan toont zich de
heerlijkheid van God. Wanneer wij Gods genade begrijpen, en
uitspreken en ons erin verheugen, wordt God verheerlijkt. Is er ooit
een enkele gebeurtenis geweest, waarin God zo werd verheerlijkt
als juist op het kruis van Golgotha? De toorn van God tegen de
zonden, en de compromisloze heiligheid en gerechtigheid van God,
zijn toch nergens zo openbaar geworden dan op het kruis? Toen
God Zijn eigen Zoon in de dood liet gaan, vanwege de zonde en de
schuld die Hij droeg? Is de genade van God ooit duidelijker zichtbaar
geweest, dan op het moment dat Hij Jezus in onze plaats liet
sterven? Is de barmhartigheid van God ooit duidelijker geweest, dan
op het moment dat God ons alle zonden heeft vergeven op grond
van de dood van Christus? En is de wijsheid van God ooit meer
zichtbaar geworden dan in dit prachtige plan waarmee God zonde
en schuld met Zichzelf wist te verzoenen? Is de almacht van God
ooit duidelijker geweest dan in de machteloosheid waarmee God
Zich in Zijn Zoon overgaf aan de macht van mensen tot de dood aan
toe om precies daardoor de overwinning te behalen op alle mach-
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ten van het kwade? God wist en Jezus wist dat op het kruis van
Golgotha al deze heerlijke eigenschappen van God op een volmaakte wijze geopenbaard zouden worden.
En zo komt dan juist in het sterven en lijden van Jezus, Gods
openbaring tot een hoogtepunt. "Er kwam dan een stem uit de
hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw
verheerlijken." God heeft Zijn heerlijkheid getoond in het leven van
Jezus, en nu zal Hij diezelfde heerlijkheid tonen in het sterven en de
opstanding van Jezus. Midden in dit gebed vol pijn en angst, antwoordt God de Vader onmiddellijk en rechtstreeks vanuit de hemel.
Dit is de derde keer dat God hoorbaar vanuit de hemel gesproken
heeft. Er kwam een stem uit de hemel bij de doop van Jezus, en er
kwam een stem uit de hemel bij de verheerlijking van Jezus op de
berg. In beide gevallen was het Gods bedoeling om de zending van
Zijn Zoon kracht bij te zetten. In beide gevallen zegt de stem: "U
bent Mijn geliefde Zoon in wie Ik Mijn welbehagen heb." Bij de
doop moesten de mensen weten dat dit inderdaad werkelijk de
Christus van God was. Dat is aan het begin van Jezus' missie. En op
de berg moesten de discipelen het zien, dat Hij werkelijk Gods
geliefde Zoon was. En hier zegt God de Vader dat Hij Zijn Naam
heeft verheerlijkt in Jezus' leven en dat nog zal doen in Zijn dood.
Waarom is deze derde stem vanuit de hemel zo belangrijk? Het is
alsof God wil zeggen, jawel, Jezus zal sterven, maar dat betekent
niet dat Hij niet Mijn Zoon is. Opnieuw wordt het geloof van de
discipelen op een cruciaal moment versterkt en ondersteund. Die
moeilijk te begrijpen weg van Jezus aan het kruis – niet de weg van
de triomfantelijke heerser, maar van het geslachte lam – dat moest
aan de discipelen worden duidelijk gemaakt. Dat God het werkelijk
zo bedoeld had.
Alleen de discipelen hebben dat begrepen. De menigte heeft het
zelfs niet eens gehoord; die zegt "dat er een donderslag geweest
was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken." (Vers
29) De discipelen hebben het begrepen. In wonderteken na
wonderteken heeft God Zijn Naam verheerlijkt door Jezus. Zo was
het bij de opwekking van Lazarus. "Als u gelooft, [zult] u de heerlijkheid van God zien." (11:40) En nu zal Jezus' dood en opstanding
opnieuw de Vader verheerlijken.
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Waarom hoort de menigte deze stem niet? Veel mensen zeggen
dat God zwijgt, of niet spreken kan. Mensen horen de stem van God
niet. Maar dat betekent niet dat God zwijgt, dat betekent dat
mensen doof zijn. De joden in deze tijd geloofden dat God niet meer
sprak. Er waren immers 400 jaar verstreken zonder een profeet. Zij
geloofden in de bat kol. Letterlijk de dochter van een stem. Een
fluisterend woord hier en daar, dat weinig indruk maakt. Maar de
stem die hier geklonken heeft, is niet de dochter van een stem. Dit
is een donderende stem uit de hemel die nadrukkelijk en duidelijk
uitspreekt dat Jezus ook in zijn lijden en sterven waarachtig de Zoon
van God is, en dat in Hem al Gods eigenschappen openbaar worden
gemaakt. Ongelovigen kunnen het Woord van God niet horen, niet
begrijpen, niet vatten. En ze zullen altijd een of andere natuurlijke
verklaring geven. In dit geval dat de stem alleen maar een
donderslag is geweest. Dat zijn de materialisten onder hen. En dan
zijn er de mystici die spreken over een engel die deze (onverstaanbare) woorden geuit heeft. Een donderslag of een engel – twee
vormen van doofheid. Maar de discipelen hebben het verstaan. De
stem heeft ook alleen maar geklonken voor hun oren. Jezus hoefde
het woord van God niet op deze wijze te vernemen. Maar het
geloof van de discipelen moest worden versterkt. Vers 30: "Niet
voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u."
De verzen 27 tot en met 30 gaan over de angst van Jezus en het
troostende woord uit de hemel – bestemd voor de oren van de
discipelen om hun geloof te versterken. Maar dan vanaf vers 31
vinden we de aankondiging van de dood van Jezus. De stemming
van angst en verdriet is geweken. Het troostende woord van God uit
de hemel heeft Jezus tot rust gebracht. En dan horen we plotseling
over de glorie, de triomf van het kruis, in vers 31. "Nu wordt het
oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze
wereld buiten geworpen worden."
Het is een drievoudige overwinning. In de eerste plaats een overwinning over de wereld. Toen Jezus stierf kwam de wereld onder
het oordeel te liggen. Het joodse volk dat hem had verworpen werd
geoordeeld. De joodse leiders die Hem hadden veroordeeld,
worden zelf geoordeeld. Judas die Hem verraden had, werd geoordeeld. Evenals de Romeinse soldaten die Hem bespot hadden, en
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Pilatus die Hem een doodvonnis had toebedeeld, allen werden geoordeeld. Iedereen die Hem heeft gekruisigd en Hem nog steeds
kruisigt door Hem te verwerpen, wordt in de kruisiging van Jezus op
Golgotha geoordeeld. Nu had God Zijn Zoon niet in de wereld
gezonden om deze wereld te veroordelen. Maar opdat de wereld
door Hem gered zou worden. En iedereen die in Hem gelooft, wordt
ook niet geoordeeld. De wereld wordt geoordeeld, behalve degenen die in Hem geloven. Meer dan geloof in Hem is niet nodig. Maar
minder dan dat werkt ook niet. "Wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet gelooft heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon
van God." (Joh. 3:18)
Jezus sterft om elk mens te bevrijden van het oordeel. Maar als je
Christus niet aanneemt, dan word je geoordeeld op grond van wat
je hebt gedaan. Jezus komt niet om te veroordelen. "Als iemand
Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet." Maar:
"wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat
hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal
hem veroordelen op de laatste dag." (Joh. 12:47, 48) De verwerping
van Jezus is dus in zichzelf al de grond van een veroordeling. Je zou
het hiermee kunnen vergelijken. Stel dat je met iemand naar een
concert van Beethoven gaat. Je hoort een prachtige uitvoering door
een van de meest vooraanstaande pianisten en orkesten van een
pianoconcert. En dan zegt die vriend tegen je: 'die Beethoven had
geen idee wat hij aan het doen was, hij had muziekles moeten nemen. Wat een gejammer is dit. Mijn dochtertje van vijf kan het nog
beter.' Betekent dat, dat Beethoven nu door hem is veroordeeld? Of
heeft hij met deze woorden zichzelf veroordeeld, en laten zien hoe
weinig hij in staat is om waardevolle muziek te begrijpen en te
waarderen?
De rechtszaak rond Jezus is afgesloten. God heeft Hem uit de
dood teruggehaald en daarmee aangetoond dat Hij de rechtvaardige was, de Zoon van God en het Lam van God. Het is niet aan
jou om daar nog een oordeel over te vellen. Wanneer jij bij je zelf
zegt, dat deze Jezus toch maar een vreemde figuur is, dat de
verhalen over Hem toch alleen maar overdreven zijn, en dat iemand
met verstand toch helemaal niet kan geloven in zo iemand als Jezus.
Wie is dan veroordeeld? Heb jij dan Jezus geoordeeld? Of heb je
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met je woorden jezelf veroordeeld? Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Waarom? Omdat hij niet geloofd heeft. Want het bewijs
is geleverd in de opstanding.
Dan is er nog een tweede element van de overwinning. Niet
alleen maar het oordeel over de wereld, maar nu wordt ook nog "de
vorst van deze wereld buitengeworpen." De vorst van deze wereld
is het gepersonifieerde kwade, de Duivel of de Satan. Ook het oordeel over de macht van het kwade wordt geveld op het kruis van
Golgotha. Wij leven nu in de tijd tussen het oordeel over het kwade
en de uitvoering van het doodvonnis. Het kwade is er nog. Het is
groter dan individuele mensen. Het kwade vind je in de macht die
systemen en ideologieën en onmenselijke ideeën over mensen
uitoefenen. Het werkt in staten en politieke instituties, het werkt in
ondernemingen en multinationals, het werkt in politieke en economische machten en in alle vormen van nationalisme, egoïsme, racisme, en extremisme. Allemaal systemen en manieren van denken
en handelen, die sterker zijn dan de mensen die er de aanhanger
van zijn. Sociale druk, de noodzaak om je ergens bij aan te sluiten,
angst voor represailles, de lust om geweld te bedrijven: het maakt
van zeer veel mensen een slachtoffer. Maar die slachtoffers moorden en plunderen en verkrachten. Onze strijd, zegt Paulus echter, is
niet met vlees en bloed. Mensen zijn het slachtoffer van deze
systemen, van deze machten van het kwade. Onze strijd is met de
overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van
dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad in de hemelse
gewesten – die zich voordoen als hemelse, bovenmenselijke, onweerstaanbare en hoogstaande machten. (Vgl. Ef. 6:12)
Het kruis van Golgotha is de overwinning over al deze machten
van het kwade in de wereld. Niet omdat zij nu vernietigd zijn – de
overwinning is geestelijk, is het oordeel en niet de verdelging. Maar
de machten zijn, zoals Paulus zegt in Kol. 2:15, "Hij heeft de
overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd." Ze zijn ontwapend – ze
zijn niet meer bij machte om te verleiden, wie in Christus geloven.
Ze hebben geen gezag, geen bevoegdheid meer over de mens. Ze
zijn openlijk te schande gemaakt – aan het kruis kun je zien waartoe
een religieus systeem in samenwerking met politieke macht in staat

172
is. Pilatus de rechter laat een onschuldige naar het kruis gaan.
Pilatus de politicus geeft toe aan de moordzucht van een volk waarover hij met harde hand regeert. De Hogepriester Kajafas oordeelt,
dat het beter is dat een man sterft, en dat het volk en hun macht
over het volk te gronde gaat. De rebellie tegen de wil van God is de
kern van onze menselijke, wereldlijke systemen: hun schande is
zichtbaar geworden in de moord op de onschuldige Jezus. En daardoor over hen getriomfeerd – deze ontmaskering en deze schande
is al de overwinning. Want deze machten ontlenen hun macht van
de verering van hun aanhangers, van de mensen die in hun naam
tot verschrikkelijke dingen in staat zijn. Neem deze afgoden, dit
bijgeloof, deze gestalten van het menselijk kwade weg, en mensen
zijn bij machte om terug te keren tot de gehoorzaamheid aan de
eenvoudige wil van God.
De overwinning over de satan is ook de overwinning over de
dood. We lazen het al in Hebreeën 2, "om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen."
Mensen sterven toch nog? Maar wanneer de duivel de macht over
de dood heeft, is de dood voor allen het gruwelijke en tragische
einde van hun leven zonder vruchtbaarheid, zonder het goede. Het
einde van een leven waarin de angst voor de dood alle mensen aan
slavernij had onderworpen. Uiteindelijk zal die bevrijding ook de
ultieme overwinning over de dood inhouden, zoals Paulus duidelijk
maakt in 1 Kor. 15. Maar de duivel die de macht over de dood heeft,
en door angst van de dood mensen aan slavernij onderwerpt, die is
onttroond, ontmaskerd, terzijde geschoven.
En dan de derde overwinning van het kruis van Golgotha. Vers 32:
"En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken." Net als de slang in de woestijn, zo moet de Zoon des mensen
worden opgeheven. En net als die slang, is het kruis van Jezus de
magneet die mensen aantrekt en hen geneest. Jezus verzamelt Zijn
gemeente vanaf het kruis. En toen Hij werd verhoogd, trok Hij hen
allen naar Zichzelf toe. Dit is de vrucht die komen zou als de
tarwekorrel in de aarde valt en sterft. Dat zegt vers 24. Goed om dat
eens helder te beseffen. Er is geen toegang tot God zonder Christus,
en er is geen toegang tot Christus zonder kruis. Het kruis van
Golgotha is de prijs die wordt betaald voor onze zonden, de bron
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van de vergeving in Gods ogen zodat wij in Zijn aanwezigheid
kunnen komen. Zonder de dood van Christus, zonder het gestorte
bloed van Christus is er geen vergeving, geen toekomst, geen
toegang tot God.
Wat zegt de menigte dan tegen Jezus? 'Hoe kun jij nou de Zoon
des mensen zijn? Die kwam uit de hemel tot een eeuwige koninkrijk. Hoe kun jij nou de Christus zijn? Want het Oude Testament zegt
toch, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft? Wat denk jij dan van
de Zoon des mensen?' Ze zoeken een theologisch debat. Hebben zij
de Bijbel dan goed gelezen? Zeker, Daniel 7 spreekt over een
"eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn
koningschap zal niet te gronde gaan." (Dan. 7:14) Maar hebben zij
dan niet gelezen wat Daniel 9 zegt? "Na de tweeënzestig weken zal
de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn."
Zacharia 9:10 had ook gezegd:" Zijn heerschappij zal zijn van zee tot
zee." Maar hadden ze dan niet gelezen wat hoofdstuk 13:7 zegt?
"Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn
Metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die
Herder..." De teksten die spraken over het eeuwige koninkrijk en de
overwinning over de volkeren hadden ze goed onthouden. Maar de
teksten die spraken over de dood en de ondergang van de Messias,
die hadden ze vergeten.
In dit gedeelte horen we uit de mond van Jezus zelf het Woord
van het kruis. Het is zoals Paulus zegt: "Want het woord van het
kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons
die behouden worden, is het een kracht van God." Paulus wilde in
zijn prediking niets anders verkondigen dan "Jezus Christus, en Die
gekruisigd." Het evangelie van Christus is het evangelie van de
kruisdood van Christus. De Zoon des mensen moesten worden
verhoogd. De Zoon van God moest het Lam van God zijn dat de
zonden van de wereld draagt. Alleen zo kon het oordeel over deze
wereld worden voltrokken, alleen zo kon de vorst van deze wereld
worden buitengeworpen, en alleen zo kon Jezus in Zijn dood allen
naar Zich toe trekken. Vrijwillig is Jezus deze weg naar het kruis van
Golgotha gegaan. Zijn naam zij geprezen.
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63 - De duisternis van het ongeloof
Joh. 12:35-40
Een van de moeilijkste dingen om te aanvaarden, is het Bijbelse
oordeel over het ongeloof. Niet voor ongelovigen die er niet door
geraakt zullen worden. Maar voor gelovigen die familieleden of kinderen hebben die hun geloof in Christus hebben verloren, of het
evangelie kennen maar niet aanvaard hebben. Sommigen vinden
het arrogant om het ongeloof te veroordelen, omdat het erop lijkt
dat zij zichzelf als gelovigen hoger achten dan een ander. Velen zeggen dan, dat mensen die hun ongeloof hardop uitspreken toch
ergens van binnen nog wel geloof zullen hebben. Ook al zijn ze niet
kerkelijk betrokken, zullen ook zij toch God aanroepen in een tijd
van nood. Vooral in het evangelie naar Johannes lezen we echter
voortdurend het oordeel over het ongeloof. "Wie niet gelooft, is al
veroordeeld", wie niet gelooft in de Naam van Christus krijgt een
opstanding die de volkomen scheiding van God met zich meebrengt
– de opstanding ter verdoemenis noemt Johannes dat in 5:29. Er
komt een oordeel voor allen waarbij de maatstaf niet is hoe goed
men heeft geleefd, maar of men de Zoon van God heeft erkend.
Het is ook nog om een andere reden een hard woord. Ongelovigen zijn naar menselijke maatstaven geen of zeker niet altijd
slechte mensen. Een ongelovige zuster of zoon is in staat jou lief te
hebben. Is in staat een goed en fatsoenlijk leven te leiden. Maar de
liefde voor een broer en de fatsoensregels van de wereld zijn niet
de maatstaf voor het oordeel. "Wie Mij verwerpt en Mijn woorden
niet aanneemt...", kan in allerlei opzichten een goed en zelfs een
religieus bewogen mens zijn. Maar toch vervolgt het vers met de
woorden: "...heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord
dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag."
De oproep van Jezus om in Hem te geloven komt niet van een mens,
komt niet van een profeet, komt niet van een religieus leider naast
vele anderen maar komt rechtstreeks van God Zelf. "Wat Ik dan
spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft." (Vers 50) Het is
Gods oproep en bevel aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren.
Het evangelie waarvan wij getuigen, wordt door God zelf verkon-
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digd. Zoals Paulus het zegt, moeten wij het zeggen: "God dan
verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu
overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren." (Hand. 17:30)
In ons hoofdstuk is het oordeel over ongeloof ook voor Israël een
hard woord. Vanaf vers 35 tot en met vers 50 horen we over het
einde van de zending van Jezus aan Zijn volk Israël. In vers 36 lezen
we dat Jezus weggaat en Zich voor de menigte verbergt. En vanaf
vers 44 tot en met vers 50 horen we de laatste keer dat Jezus geroepen heeft, uitgeschreeuwd heeft, wie Hij is. En daarna, in de
paar dagen die er nog waren voor Goede Vrijdag, heeft Hij Zich uitsluitend nog met Zijn discipelen beziggehouden. Maar hier valt het
doek voor Israël, hier wordt de duisternis van hun harten openbaar
en definitief. Oordeel dus over hun ongeloof. Oordeel ook over ons
ongeloof, of het ongeloof van degenen die ons in het leven vaak zo
nabij staan.
Waarom geloven mensen niet in Jezus Christus? Dit is een Man
die in alle nederigheid heeft geleefd te midden van Zijn familie in
Nazareth. Na 30 jaar proclameert Hij tegenover Israël dat Hij de
Zoon van de levende God is, het levende water, het Ware Brood uit
de hemel, het Licht van de wereld, de goede Herder, de Opstanding
en het Leven. Wie in Hem gelooft treedt binnen in een geestelijk
koninkrijk dat is gebaseerd op geloof alleen. En hij onderstreept Zijn
aanspraken door wonderen van genezing, door scheppingsdaden,
door een geduldige en intense liefde voor de waarheid en voor de
mensen. Zijn aanbod aan de wereld was vergeving, liefde, genade,
vrede en eeuwig leven. Maar mensen twijfelden aan Hem, zij
ergerden zich aan Hem, zij hebben Hem gehaat, probeerden Hem te
stenigen en maakten plannen voor Zijn executie. En uiteindelijk
gebeurt dat ook in de kruisiging op Golgotha. Het korte commentaar van Pilatus voor dit alles was: "ik vind geen schuld in deze
mens." De onschuldige, de Heilige Gods, wordt verworpen, gehaat
en uiteindelijk vermoord. In ons gedeelte is het nog maar enkele
uren voor Zijn dood. Hier vinden we een laatste oproep, een laatste
uitnodiging, een laatste schreeuw van Jezus tot Zijn volk. Dat is het
eerste, en vervolgens ten tweede de tragische oorzaken van het ongeloof en uiteindelijk, ten derde, de gevolgen van het ongeloof.
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Eerst dus de laatste oproep in vers 35 en 36. Jezus gaat niet in op
de uitdagende woorden van de menigte: "Wie is die Zoon des mensen?" Dat is niet onbelangrijk. De manier waarop joodse theologen
het beeld van de komende Messias hadden vastgesteld, sloot aan
bij hun eigen verlangens en behoeften. Toch hadden ze kunnen
weten dat de Messias zou komen om te lijden en te sterven. Ze hadden kunnen weten dat het Koninkrijk van God een geestelijk koninkrijk was, en dat de vergeving van de zonden en geloof in de Messias
een voorwaarde was voor het intrede in dat koninkrijk. Maar al die
zaken zijn in de vorige hoofdstukken al uitgebreid aan de orde geweest. Dus negeert Jezus hier deze uitdaging tot een nieuw theologisch debat. In vers 35 zegt Hij: "Nog een korte tijd is het licht bij u."
Hij zelf is uiteraard dat Licht. "Ik ben het licht van de wereld" zegt hij
op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. (Joh. 8:12) Dit is Zijn
laatste oproep. Er is nog maar weinig tijd, zegt Hij. Ook in hoofdstuk
7 spreekt Hij over "een korte tijd". In vers 33 van dat hoofdstuk
lezen we: "Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga ik heen naar
Hem Die Mij gezonden heeft." Ook in 14:19 gebruikt Hij die uitdrukking: "Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien." Er is
nog maar weinig tijd. De beslissing voor Jezus moet nu vallen, in dit
leven, en misschien is het morgen te laat. God heeft een zekere dag
bepaald, een tijd van genade, een korte tijd vergeleken met de
eeuwigheid. Maar in die korte tijd, op die bepaalde dag, waarin het
licht van het evangelie schijnt, moet het hart worden geraakt en het
geloof zijn gewekt en moeten mensen in gehoorzaamheid hun
knieën voor deze Jezus buigen. "Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet." Wanneer is dan de tijd van de genade?
Heden! Het licht is maar aanwezig voor een korte tijd. Ook dat is
een hard woord over het ongeloof.
We lezen in vers 35: "wandel zolang u het licht hebt, opdat de
duisternis u niet overvalt." In de tijd van Jezus reisden mensen voornamelijk te voet. En wanneer de nacht was gevallen, moest de reis
worden onderbroken omdat je niets kon zien. Elke reis moest dus
worden gemaakt tijdens het daglicht. Dat is wat Jezus hier zegt.
Wandel in het licht voordat het licht ondergaat en je permanent in
de duisternis belandt. Wandelen betekent dus hier geloven. Drie
keer eerder al had Jezus hen gewaarschuwd. In hoofdstuk 8:21 bij-
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voorbeeld. "Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u
sterven." En in hoofdstuk 7:34, "U zult Mij zoeken maar niet vinden,
en waar Ik ben, kunt u niet komen." De oproep van Jezus heeft een
dringende toon. Er zijn nog maar een paar uur over voordat de duisternis valt. En wanneer Hij de wereld verlaat, is er nog alleen de
duisternis van de angst en de zonden en de schuld.
Dat geldt voor Israël toen, en het geldt ook voor ons nu. Je
kunt het evangelie in je leven vele malen hebben gehoord, je kunt
het vele malen hebben geweigerd om aan te nemen. En dan komt
er een moment dat God niet langer tot jou spreekt, je hart niet
meer raken wil, jou niet meer naar Jezus toe trekt. En dan is het
onmogelijk geworden om te geloven in Jezus Christus. Niemand
komt immers tot Jezus behalve wanneer de Vader hem trekt. Maar
wie zich verzet wanneer God Zijn Messias aan zijn hart voorstelt, zal
op een dag doof en blind zijn. Opnieuw een hard woord, namelijk
dat het te laat kan zijn. Het aanbod van genade kan voorbijgaan:
voor volkeren en voor individuen. Maar het is een Bijbelse woord. Ik
geef een enkel ander voorbeeld, namelijk wat we lezen in Hebreeën
10:26. "Want als wij willens en wetens zondigen" – dat wil zeggen
weigeren om Jezus Christus te belijden – "nadat wij de kennis van
de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de
zonden meer over." Je hebt de waarheid gehoord van het evangelie
van Jezus Christus? Je hebt steeds opnieuw in je hart nee gezegd? Je
hebt dus nee gezegd tegen het enige waarachtige offer voor de
zonden dat jou kan bevrijden en kan verzoenen met God? Dan is er
geen offer meer over, dan is het hopeloos. Wat blijft er dan over?
"Een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur,
dat de tegenstanders zal verslinden." (Vers 27)
Wij denken dat een prediking over de hel zoals die vroeger wel
werd gehouden volkomen uit de tijd, onbijbels, theologisch
incorrect en onfatsoenlijk is. Je kunt toch niet geloven uit angst?
God is toch alleen maar liefde? Een modern christen kan toch niet
geloven in het oordeel over het ongeloof? Hoe vreselijk klonken die
hel-en-verdoemenis preken! (En waarom ze voor gelovigen werden
gehouden begrijp ik ook niet.) Wat zijn we toch met zijn allen blij
dat we dat hebben vervangen door het blije evangelie dat alle
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mensen goed zijn in Gods ogen, en dat deze God alleen maar van
ons wil dat we met elkaar een gezellige tijd de wereld doorbrengen.
Het aangepaste, gemoderniseerde geloof van de gemeente dringt
zich daarna ook op aan de kansel. Welke predikant durft nog te zeggen, dat wie niet gelooft in de Zoon van God verloren zal gaan? In
een tijd waarin predikanten wel durven te zeggen dat Jezus Christus
nooit bestaan heeft. Welke predikant durft nog te zeggen dat de
enige maatstaf die God hanteert voor het oordeel over de mensheid, de vraag is of iemand Jezus Christus als Zijn Heer en Heiland
heeft aangenomen? In een tijd dat predikanten zeggen dat er geen
fundamenteel verschil tussen de islam, het jodendom en het
christendom is. God is liefde is ons axioma geworden, en dat betekent dat de prediking zacht en vriendelijk en lief moet zijn. Er is
geen theoloog, denk ik, die uit zichzelf, en zeker niet met plezier,
deze dingen zal zeggen. Maar elke theoloog die de Bijbel erkent als
het gezaghebbende Woord van God, kan er niet onderuit. "Wie niet
gelooft, is al veroordeeld." En dat God liefde is dat weten we, maar
dat is aan ons geopenbaard doordat "God Zijn eniggeboren Zoon in
de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem." (1
Joh. 4:9)
Met deze woorden over het licht is het aanbod van Jezus aan het
volk Israël voorbij. Dit staat er als een afsluiting van de gehele
zending van Jezus: "deze dingen sprak Jezus." Al deze dingen, vanaf
het wonder in Kana tot en met de opwekking van Lazarus. En daarna lezen we de woorden die we al eerder citeerden: "Hij ging weg
en verborg Zich voor hen." Het is over en uit. En die conclusie wordt
uitgesproken in vers 37. "Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem." De volgende verzen
vanaf vers 38 tot en met 50, zijn nu een soort terugblik van de evangelist Johannes op de prediking van Jezus. Waarom heeft Israël niet
geloofd? Zij hebben wonderen en tekenen gezien, die wij niet
gezien hebben. Het waren toch intelligente en vrome mensen,
waarom hebben zij dan niet in deze wonderen geloofd? Een
modern antwoord is, dat deze wonderen in het geheel niet hebben
plaatsgevonden. Dat zou dan ook de verwerping van Jezus begrijpelijk maken. Het is allemaal maar een latere fantasie, met de bedoeling om het ongeloof van de joden nog scherper te kunnen
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veroordelen. Maar precies om die reden zegt de evangelist dat hier.
Het ongeloof van Israël tegenover de wonderen van Jezus komt niet
als een verrassing. Zij geloofden niet, ondanks de tekenen en wonderen.
Waarom geloofden zij niet? Vers 38: "opdat het woord van de
profeet Jesaja vervuld werd." Opdat! Er staat niet dat zij feitelijk niet
geloofden, en dat daarom de profetie werd vervuld. Wanneer Jesaja
in hoofdstuk 53 over de zending van de Messias spreekt, hoort het
ongeloof van Israël bij de profetie. "Wie heeft onze prediking
geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?" God
wist dat er weinigen zouden zijn in Israël die zouden geloven in de
Zoon van God. Niet dat God van tevoren heeft bepaald dat zij niet
geloofden. Dan zouden mensen voor hun ongeloof niet veroordeeld
kunnen worden. Maar wel dat er een goddelijke orde is, dat aan degenen die opzettelijk hun hart verharden en niet willen geloven, de
toegang wordt versperd tot de waarheid. Wie zijn eigen hart verhardt, die zal door God verhard worden. Zo ging dat ook met de
Farao, die zijn hart verhardde en Israël niet liet gaan. En nadat hij
dat een keer zelf had gedaan, lezen we dat de Heere God dat nu aan
hem doet. "Maar Ik zal het hart van Farao verharden en Mijn tekenen en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken." (Ex. 7:3)
Daarin ligt, meen ik, een principe besloten wat betreft de prediking van het evangelie. (We laten de vraag van de voorbeschikking, van de uitverkiezing voor een moment hier buiten de
aandacht.) Zo lijkt het te werken: Je krijgt een kans om het evangelie te gehoorzamen, en als je die mist komt er doorgaans geen
tweede. Misschien krijg je een tweede kans, maar als je die mist,
komt er geen derde. God wist dat bijna niemand zou geloven in Jezus Christus. Hij wist dat ze Hem uit zichzelf niet zouden aannemen,
en vanwege de verblinding door de “overste van deze eeuw” Hem
ook niet kónden aannemen. En Hij wist ook dat Hij daarna de poort
zou sluiten. We zingen wel: “die poort staat open, ook voor jou”, en
als deel van de verkondiging van het evangelie is dat waar ook,
maar hoe vaak gaat die poort niet dicht wanneer mensen bewust
dat evangelie meerdere malen hebben geweigerd?
Het woord "opdat" geeft dus een doel aan. We hebben eerst de
profetie van het ongeloof en daarna de daad van God waarmee Hij
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de deur ook heeft gesloten. Maar daartussen in staat de vrije keuze
van Israël om Christus te verwerpen. God wist dat ze Hem zouden
verwerpen. En de verwerping van Jezus wordt dan een onderdeel
van het grote project van de verlossing dat God hier uitvoert. Er
waren twee gevolgen van deze verwerping door Israël. In de eerste
plaats de dood van Christus die de verlossing bracht. En in de
tweede plaats gaf het ongeloof van Israël de mogelijkheid dat "de
zaligheid van God aan de heidenen [werd] gezonden." (Hand. 28:28)
Israël heeft niet geloofd – dat is haar verantwoordelijkheid – en zij
kon niet geloven – dat is Gods voorzienige plan. Dat Israël gedeeltelijk blind is geweest, had tot doel dat de volkeren konden worden
gered. Het wordt zelfs zo voorgesteld, dat het God is die hun ongeloof heeft veroorzaakt. "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart
verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart
inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen." Dat geldt voor het
volk als geheel. Dat is onderdeel van Gods strenge reactie op het
aanvankelijke ongeloof van velen in Israël.
En toch was er ook geloof in Israël. Velen van de leiders geloofden
in Jezus, maar beleden het niet vanwege de farizeeën, "opdat zij
niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de
eer van de mensen meer lief dan de eer van God." (Vers 42, 43) Een
deel van Israël heeft in haar Messias geloofd – na de opstanding. En
ik denk dat na de opstanding deze verharding van de kant van God
ook is weggenomen. Deze verharding die over Israël is gevallen, was
nodig opdat Jezus het Lam van God kon zijn. Nu is dat echter niet
meer nodig, want het Lam van God is geslacht voor de zonden van
de hele wereld en triomfantelijk opgestaan uit de dood. Nu is er een
gemeente van joden en niet-joden, waarin het verschil is opgeheven. En nu is het opnieuw de tijd van genade – voor jood en
Griek, voor man en vrouw, voor verdrukten en hooggeplaatsten.
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64 - De missie van de Vader en de Zoon
Joh. 12:43-50
In dit gedeelte komt Johannes tot een samenvatting van de prediking van Jezus. Er is een laatste uitroep in vers 44, maar na vers 50
verdwijnt Jezus uit de openbaarheid. Tot het moment van Zijn
arrestatie en kruisiging. Eerst heeft Johannes in vers 37 tot en met
43 een verklaring gegeven over het ongeloof van Israël. Hoewel
velen van de joodse leiders in Hem geloofd hebben, hebben zij Hem
niet beleden. Vers 43 geeft daar nog de reden van en daarmee is de
diagnose compleet: "Want zij hadden de eer van de mensen meer
lief dan de eer van God." Wat een contrast is dat met Jezus Zelf!
Alles wat Hij heeft gezegd en gedaan was een verheerlijking van
God, een openbaring van het karakter en de eigenschappen van
God de Vader. Vanuit dat contrast schetst Johannes nu een laatste
woord van Jezus tot Zijn volk. Hij zegt wie Hij is in vers 44 en 45.
Vers 46 tot en met 48 vatten het evangelie samen: wat Hij voor de
wereld wilde zijn. En vers 49 en 50 maken duidelijk, dat heel Zijn
woord het woord van God de Vader is. Over deze drie delen van de
samenvatting die Johannes geeft, komen wij nu te spreken.
Kijken we eerst naar vers 44. "Wie in Mij gelooft, gelooft niet in
Mij maar in Hem Die Mij gezonden heeft." Wie niet in Hem gelooft,
kent God dus niet. En dat is het eerste gevolg van ongeloof. Zonder
Jezus weet je niet wie God is. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die zeggen te geloven in een God, of in de God van de bijbel, of
in een of ander Iets of hoe ze het ook noemen. Het Hogere, de Energie van de kosmos bij voorbeeld. Maar als je niet gelooft in Jezus
Christus en Hem belijdt als Heer, als je Zijn opstanding niet gelooft
en je leven aan Hem toe wijdt, dan geloof je ook niet in Jezus. En
dan geloof je dus ook niet in God. Je kunt God de Vader en de Zoon
niet van elkaar losmaken. Wie Jezus Christus eert, eert ook de
Vader. En wie de Vader eert, zal ook de Zoon eren. In de Apostolische Geloofsbelijdenis is het allereerste wat we belijden: ik geloof
in God de Vader. Dat gaat vooraf aan de woorden "de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde." We noemen eerst de Vader.
Maar dat betekent dat we de Zoon, dus het hele middengedeelte
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van deze belijdenis over de eniggeboren Zoon, al meteen veronderstellen. Je kunt niet over God de Vader spreken, als je niet eerst God
de Zoon hebt leren kennen.
Het maakt ook nog een groot verschil of we het evangelie zien als
een aanwijzing en hulpmiddel voor onze persoonlijke zoektocht
naar God, of als het Woord dat God aan ons openbaart. Het maakt
groot verschil of we in het evangelie geloven als een mooi verhaal,
maar het ons niet op een persoonlijke wijze eigen maken, of dat wij
werkelijk in Zijn woord blijven en Zijn discipelen worden. (Joh. 8:31)
De taal van het evangelie naar Johannes is plastisch en sterk: "Wie
Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven." ( Joh. 5:54)
Eerst komen we tot Hem, omdat de Vader ons naar Hem toetrekt.
(Joh. 5:44) Dan geloven we in Hem, omdat Hij woorden van eeuwig
leven heeft. We erkennen Hem als de Christus, de Zoon van de
levende God. (Joh. 5:47, 68-69) Maar dan moeten we ook nog deel
krijgen aan Hem. Je kunt een brood bewonderen en bekijken, er
zelfs geleerde verhandelingen over schrijven en er een kunstwerk
van maken. Maar het zal je honger niet stillen tenzij je ervan eet. Zo
is het ook met Christus. We kunnen Hem bewonderen en kennen
vanuit de verte. Maar als wij geen deel aan Hem krijgen, als wij Hem
niet toelaten in ons leven, dan hebben we geen werkelijk geloof.
Dan geldt de belofte van het eeuwige leven niet voor ons.
Alleen wie in Christus gelooft, kent dus God. En dat is alleen een
werkelijk geloof, als je Jezus toelaat in je leven – deel krijgt aan
Hem. Waarom? Vers 45: "En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft." Jezus is niet zomaar een mens die ons iets over God
heeft verteld. Wanneer wij de woorden van Jezus lezen, dan is het
God Zelf die tot ons spreekt. En waarom zouden we dat niet aanvaarden? Het zijn woorden van eeuwig leven. Zijn woord zegt ons
de waarheid over God en over onszelf. Wie in Jezus gelooft, is niet
langer in de duisternis. Dat zegt vers 46. Jezus is het licht dat in de
wereld is gekomen, om ieder mens te verlichten. De waarheid van
mijn eigen leven, de waarheid die voor mijn leven beslissend en
zegenrijk is, is uitsluitend in Hem te vinden. Wat dan wanneer wij
niet in Hem geloven? Jezus zegt in vers 47, dat Hij niet degene is, die
een mens veroordeelt die niet gelooft in Zijn woorden. Jezus is
echter ook niet een leraar die ons Zijn overtuigingen wil onderwij-
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zen opdat wij mogen beslissen wat we ermee zullen doen. Zijn
woorden zijn niet gesproken om te veroordelen. Dat is niet het doel
van Zijn komst in deze wereld. Hij is gekomen om de wereld
verlossing te schenken, licht in de duisternis te laten schijnen, leven
te geven waar eerst alleen de dood regeerde. Maar wie Zijn Woord
niet gehoorzaamt, blijft onder het oordeel van God staan.
Daarom lezen we in vers 48. "Wie Mij verwerpt en Mijn woorden
niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord
dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag."
De laatste dag dat is wat we vinden in Openbaring 20, de dag van
het laatste oordeel. Het rijk van de dood moet zijn doden prijsgeven. Twee boeken worden geopend. De doden worden geoordeeld
overeenkomstig wat in de boeken geschreven staat, naar hun
werken. "En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken." Is er iemand die dan in dat oordeel over hen kan standhouden? Is er iemand die Gods wet zozeer heeft nageleefd, dat hij
op grond van die eigen werken gerechtvaardigd kan worden? Sommigen vleien zich met de gedachte, dat hun goede daden en hun
slechte daden zullen worden gewogen, en dat hun goede daden
zwaarder zullen wegen in Gods ogen. En misschien, als ze tekort
komen bij deze weging, is God wel bereid om met Zijn genade aan
te vullen wat hen ontbreekt. En veel mensen stellen zichzelf gerust
met de gedachte, dat op die dag niet zal worden gevraagd of ze in
Christus hebben geloofd. Maar is er iemand die voor God gerechtvaardigd kan zijn "uit werken van de wet"? Paulus schrijft: "Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet." Het geloof wordt ons
tot gerechtigheid gerekend. Want de realiteit is dat "allen hebben
gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus
Jezus." (Rom. 3:23; 4:3) Wie is dan gerechtvaardigd bij het laatste
oordeel? Alleen degenen van wie de naam "bleek ingeschreven te
zijn in het boek des levens." Dat is niet overeenkomstig de werken
die zij gedaan hebben, maar overeenkomstig het geloof. In Joh. 5:29
wordt wel gesproken over hen "die het goede gedaan hebben", en
dan uit de graven zullen gaan "tot de opstanding ten leven." Maar
dit "goede", staat niet voor de goede werken. Het werk dat God de
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mensen heeft opgedragen is: "dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft." (Joh. 6:29) De opstanding ten leven kan niet worden
verdiend. Waarom heeft God Zijn eniggeboren zoon gegeven? Zoals
Johannes schrijft (3:16): "Opdat ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." En vers 18 van dat hoofdstuk: "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld." Waarop berust
dan de veroordeling? "Omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van
de eniggeboren Zoon van God." (3:18)
Op grond waarvan zullen mensen worden geoordeeld op de
laatste dag? In de eerste plaats vanwege het overtreden van de wet
van God. De wet zal tegen de mens getuigen op de dag van het oordeel. En voor wie de wet niet gekend hebben, zoals de heidenen, bij
hen zal het geweten getuigenis tegen hen afleggen. (Rom. 2:12, 15)
Maar datzelfde geldt dus voor het evangelie. Ook het evangelie, het
aanbod van Gods genade aan zondaars, zal getuigenis geven op de
dag van het oordeel. Het overtreden van de wet en het ongeloof in
het evangelie leiden beide tot hetzelfde vonnis. Geloof is niet een
optie, maar een gebod. De woorden van Jezus zijn niet een aanleiding tot een persoonlijk geconstrueerd geloof, maar een gebod.
Vers 49 maakt duidelijk, dat de woorden die Jezus heeft gesproken
op een volmaakte wijze de wil van de Vader hebben vertolkt.
"Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik
spreken moet." En ook de oproep tot geloof is een gebod: "Ik weet
dat Zijn gebod - geloof in Hem Die Hij gezonden heeft - eeuwig
leven is." God verkondigt aan alle mensen dat zij zich moeten
bekeren.
Hoofdstuk 12 van het evangelie naar Johannes zou je kunnen
betitelen als het tragische hoofdstuk van de verwerping van Jezus.
Eerst de verwerping door een van de discipelen. De reactie namelijk
van Judas op de zalving van Jezus door Maria van Bethanië. Zij eert
Hem vanwege Zijn overgave in de dood; hij steelt uit de kas. Heel
even lijkt het nog goed te gaan omdat velen in Jezus geloven
vanwege de opwekking van Lazarus. Dat is een gebeurtenis op de
zondag geweest. Op maandag wordt Jezus verwelkomd door een
jubelende menigte die in Hem de Messias herkent. Op dinsdag
spreekt Jezus over Zijn sterven en klinkt er een stem uit de hemel.
En wat is het antwoord van de menigte? Vers 34: "Wie is die Zoon
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des mensen?" De jubelende menigte van maandag kan het woord
van de naderende dood van Jezus op dinsdag niet verstaan. Op die
dag gaat Jezus dan ook van hen weg en verbergt Zich voor hen.
Johannes eindigt met de verklaring van hun ongeloof – door God
voorzien en opgenomen in Zijn plan – en de samenvatting van Jezus'
prediking.
Hoofdstuk 13 tot en met 17 schetsen ons het laatste onderwijs
dat Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven, en misschien is het zo
dat in de redevoeringen die we nog zullen lezen heel het onderwijs
van Jezus in de drie jaren van Zijn omgang met de discipelen wordt
samengevat. Hoofdstuk 18 tot en met 21 vertellen ons over de
kruisiging, de opstanding en de verschijning van Jezus. Twaalf
hoofdstukken lang hebben we het getuigenis van Jezus over zichzelf
en de verkondiging van het evangelie gevolgd; hebben we gehoord
van de genezingen en wondertekenen waarmee de Vader de
verkondiging van Jezus kracht bij heeft gezet; en het resultaat is dat
maar een enkeling het Licht heeft gezien en het Leven heeft ontvangen en in de Zoon van God heeft geloofd. Maar er zijn er die geloven.
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65 - Jezus’ liefde tot de Zijnen
Joh. 13:1
Nu we beginnen aan het 13e hoofdstuk van het evangelie naar
Johannes, is het goed om even de gebeurtenissen van deze week te
schetsen. Johannes vertelt ons in zijn evangelie alleen wat we nog
niet hebben geleerd uit de andere evangeliën. En waarom zou Johannes ook? Mattheus, Markus en Lucas: dat zijn al drie getuigen.
En de wet van Mozes zegt al, dat de waarheid moet worden vastgesteld in de mond van twee of drie getuigen. Er is dus geen herhaling nodig. Een enkele keer vertelt hij hetzelfde maar dan vanuit een
ander perspectief, of omdat hij het nodig heeft om de loop van het
verhaal te kunnen verduidelijken. En soms vertelt hij het in de juiste
historische volgorde, terwijl de andere evangelisten bepaalde gebeurtenissen naar voren halen of achteraf vertellen. We hebben dus
werkelijk alle evangeliën nodig om goed te zien wat er precies gebeurd is.
Jezus komt in Bethanië aan, zes dagen voor het Paasfeest. Dat is
zaterdagavond, en bij het ondergaan van de zon begint naar joodse
tijdrekening de zondag. De maaltijd waar wij over lezen aan het begin van hoofdstuk 12 kan heel goed op de avond van de sabbat
hebben plaatsgevonden, maar het is niet later dan zondagmiddag
geweest. In vers 12 van het vorige hoofdstuk spreekt Johannes over
"de volgende dag." Dat zal dus de maandag zijn geweest. Wat we
niet lezen bij Johannes is wat er gebeurde op dinsdag. We weten
dat Hij op die dag voor de tweede maal de geldwisselaars en de
duiven-verkopers uit de tempel heeft gedreven. Johannes vertelt
ons dat niet in hoofdstuk 12, omdat hij de eerste tempelreiniging al
had vermeld in hoofdstuk 2. Op die dinsdag, maar ook op woensdag
en donderdag heeft Jezus onderwijs gegeven in de tempel en daarover lezen we in vers 20 tot en met 36.
Wat is er overdag gebeurd op de donderdag? Dat weten we van
de andere evangelisten. Petrus en Johannes worden uitgezonden
door Jezus. En als ze Jeruzalem binnengaan zullen ze iemand ontmoeten die een kruik met water draagt. En moeten ze volgen dat hij
een huis binnengaat. En dan moeten ze zeggen tegen de eigenaar
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van het huis dat de Leraar tot hem zegt: "mijn uur is gekomen. Waar
is de bovenkamer waar ik het Paasmaal kan eten met mijn discipelen? En dan moeten Petrus en Johannes die grote bovenkamer
gereedmaken voor de maaltijd.
En dan komt donderdagavond. Joden uit Galilea vierden het
paasfeest op donderdagavond, terwijl joden uit Jeruzalem, uit
Judea, het feest vierden op vrijdag. Johannes 13 begint dus op de
donderdag, de dag voor het Judese Paasfeest, de dag ook voor de
grote offers in de tempel. We kennen de exacte datum van de
kruisiging van Jezus: de 15e van de maand Nisan in het jaar 30. Precies op het moment dat de lammeren werden geslacht in de tempel. Dat betekent dat onze viering van het avondmaal op Goede
Vrijdag correspondeert met de dood van Jezus, en een viering van
het avondmaal op Witte Donderdag terugverwijst naar de Paasviering van Jezus met de discipelen voorafgaande aan Zijn kruisiging.
Het is dus donderdagavond. In een gehuurde bovenkamer viert
Hij het paasfeest. Jezus heeft tegen hen gezegd dat Hij met een
groot verlangen heeft uitgezien naar het eten van deze maaltijd met
hen, voordat Hij moest lijden en sterven. Hij zegt tegen hen, dat Hij
niet langer zal eten van de vrucht van de wijnstok en van het brood
totdat alles is vervuld in het koninkrijk van God. Hij deelt de maaltijd, stuurt Judas weg, en spreekt de woorden die wij zo goed kennen over het brood en de wijn na de reguliere paasmaaltijd. Dit is
Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt; dit is Mijn bloed dat voor
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Tenslotte zingen ze
Psalm 113 tot en met 118, de normale afsluiting van de Paasmaaltijd, het zogenaamde Hallel. Halleluja! Zo begint het Hallel. En
met de lofzang op de goedertierenheid van de Heere eindigt het.
Na afloop van deze maaltijd loopt Hij door de donkere straten van
Jeruzalem met de 11 discipelen – Judas is tijdens de maaltijd
weggestuurd. Ze komen aan bij de Hof van Gethsemane. Jezus zal
daar vol doodsangst bidden tot in de vroegte van vrijdagmorgen.
Dan wordt hij gearresteerd, en nog in de nacht onderworpen aan
het verhoor in het Sanhedrin en dan in de vroege morgen voorgeleid aan Pilatus. Zo lezen we in de verhalende teksten van Mattheus, Markus en Lucas. Maar in het evangelie naar Johannes
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blijven we een langere tijd steken op deze donderdagavond. De volgende vijf hoofdstukken van Johannes vertellen ons – vermoedelijk
ook met veel uitspraken van Jezus uit een vorige periode – wat er
gebeurde op die donderdagavond.
Met Johannes 13 komen we in het Heilige. Hier zien we de Heer
Jezus in de volle ontplooiing van Zijn priesterlijke ambt. Hoofdstuk
13 tot en met 16 zijn vol beloften en opdrachten voor de discipelen.
En dan in hoofdstuk 17 komen we in het Heilige der Heiligen, waar
de grote Hogepriester spreekt tot de Vader en wij mogen erbij zijn.
In dat hoofdstuk vinden we het gebed tot de Vader om alle voorafgaande beloften waar te maken. Voor iedereen die de waarde van
het gebed gering acht: de relatie tussen de Vader en de Zoon drukt
zich uit in de vorm van gebed, zo belangrijk is het dus. De communicatie tussen de personen in de drie-eenheid kun je kortweg als
gebed karakteriseren.
Alleen waarachtige priesters hebben toegang tot deze plaats, de
mensen die behoren tot het "uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte." (1 Pe. 2:9) Bij dit laatste onderwijs, deze volle openbaring in woorden van de Persoon van Christus, zijn de priesters van
het Jodendom buitengesloten. Maar dit is de plaats waar mensen
waarachtig voor God Zelf komen te staan. Die plaats van het avondmaal is een heilige plaats, omdat de Heilige van God daar aanwezig
is. Die plaats is geen vaste plek, maar het is overal waar de gemeente van Christus samenkomt om naar Gods Woord te luisteren
en het heilig Avondmaal te vieren. Het is daar waar twee of drie
werkelijk in Zijn Naam aanwezig zijn – want daar is Hij als de Heilige,
als de Heer, als het Woord Gods aanwezig in het midden. En wie zijn
hier de priesters? Niet het nageslacht van Aaron. Niet de familie van
Kajafas. Het zijn de discipelen van Jezus. En dat zijn ook wij. Dat
horen we aan het einde, in 17:20, "En Ik bid niet alleen voor dezen,
maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat
zij allen één zullen zijn." Niet alleen voor de 11 apostelen, maar voor
ons allen bidt Hij; wij zijn erbij in deze bovenkamer, in deze nacht,
als wij in Zijn Naam bijeengekomen zijn, om te staan onder Zijn
gezag.
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We lezen in vers 1: "En voor het feest van het Pascha, toen Jezus
wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan
naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij
liefgehad had, liefgehad tot het einde." Zo begint dit gedeelte met
liefde. En het eindigt ook met liefde: "opdat de liefde waarmee U
Mij heb liefgehad, in hen is, en Ik in hen." En alles er tussen in gaat
over liefde: de genade die God schenkt, de barmhartigheid die Hij
ons betoont, alle zegeningen in de hemelse gewesten die Hij ons in
Christus schenkt. De Heer kent Zijn discipelen. Hij kende de elf die
hier met Hem aanzitten aan tafel net zo goed als Hij ons kent. Hij
kent hun en onze onwetendheid, hun en onze zwakheden, hun en
onze twijfels. Maar dat houdt Hem niet tegen. Dit is liefde die zich
overgeeft voor ons en geen voorwaarde stelt. Die ons bijna smeekt
om die liefde aan te nemen, met ons pleit opdat wij Ja! zouden
zeggen tegen Hem. Het is onverdiende liefde, het is genade.
Nergens wordt zo vaak over de liefde van God gesproken als in
deze hoofdstukken. We weten over Gods liefde uit Deuteronomium
6, waar we vinden dat de Here een "naijverig God in uw midden" is.
'Naijverig' betekent in wezen liefde, maar wel een liefde die geen
ontrouw en overspel duldt. Naijver is een kenmerk van ware liefde
in Gods geval, omdat Hij weet dat de afgoden niet redden, en de
Machten in deze wereld geen verering verdienen, en dat alleen Hij
de tegenliefde van de mens waard is. Die liefde blijkt uit de vergeving zoals in Jeremia 31:34 "want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken." In dat hoofdstuk wordt
Israël een dierbare zoon, een lievelingskind genoemd. (Vers 20) En
in vers 3 zegt de Heere: "Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." God heeft de
wereld lief, lezen we in Johannes 3:16. God heeft Zijn vijanden lief,
en heeft zondaars lief. Paulus schrijft het in Romeinen 5:8-10. En Johannes schrijft in zijn eerste brief, dat God liefde is, en dat "wie in
de liefde blijft, blijft in God en God in hem." ( 1 Joh. 4:16)
Het Paasfeest was het feest van Gods bevrijdende liefde. Op het
feest keek Israël terug naar de dood van het lam dat Gods redding
van Israël uit de Egyptische slavernij bezegelde. Het Paaslam wordt
daarna voor alle generaties het symbool van de verlossing. Maar
Israël keek niet alleen maar terug. Het Paasfeest keek ook vooruit
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naar de dag dat het ware Lam van God zou komen, omdat niemand
van zonde en schuld kon worden gered door het bloed van geiten
en runderen. Het offer van Jezus moest plaatsvinden met Pascha
omdat Hij de vervulling daarvan was. En meteen al aan het begin
van deze maaltijd weet Jezus dat. "Jezus wist dat Zijn uur gekomen
was." Jezus wist alles wat zou gebeuren, lezen we in Johannes 18:4.
En Hij wist ook dat Hij zal terugkeren vanuit deze wereld tot de
Vader. Zo begint ook Zijn gebed in hoofdstuk 17: "verheerlijk Uw
Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt."
Waarom ondergaat de hoofdpersoon van God al deze vernedering, deze verwerping, de pijn en het lijden van het kruis, en de
duisternis die Hem gescheiden heeft van God de Vader? Hij heeft
ons liefgehad tot het einde. Dat zegt vers één van ons hoofdstuk. Hij
heeft ons liefgehad voordat wij bestonden, voordat wij Hem leerden kennen, toen wij nog Zijn vijanden waren. En dit is een liefde
die niet kan veranderen. Dit is een liefde die Zijn doel wil bereiken.
Het is geen sentimentele liefde omdat wij Hem dierbaar zijn. Het is
niet een gevoel van liefde, omdat wij aangenaam zijn in Zijn ogen.
Het is een eeuwige en standvastige liefde vol van genade. Hij heeft
ons eerst liefgehad. Hij heeft ons uitgekozen om Zijn geliefden te
zijn. Hij heeft ons gered uit liefde. En het is een onvoorwaardelijke
liefde om aan want er is niets dat wij kunnen doen om die te
verdienen. Maar dit mogen we weten: "niets zal ons kunnen
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."
(Rom. 8:39)
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66 - De nederigheid van de liefde
Joh. 13:1-17
Vijf hoofdstukken vol met de liefde van Jezus voor de Zijnen. Eerst
in de hoofdstukken 13 tot en met 16: de beloften van rijke geestelijke zegen. En dan in hoofdstuk 17: het gebed van de Zoon tot de
Vader, dat Hij deze beloften gestand zal doen. Daarom hebben we
in het vorige hoofdstuk uitgebreid stilgestaan bij de uitdrukking
"heeft Hij de Zijnen...liefgehad tot het einde." Deze liefde die tot het
uiterste ging, volmaakt was, zelfs bereid was om te sterven, krijgt in
deze hoofdstukken een concrete vorm. Wie wil weten wat de liefde
van Jezus Christus betekent, moet hier het Heilige der Heiligen van
het evangelie naar Johannes binnentreden.
Het is nog steeds donderdagavond, de avond waarop naar de gewoonte in Galilea het Paasmaal wordt gegeten. Johannes veronderstelt dat we weten hoe deze maaltijd zal verlopen. Ze hebben de
Paasmaaltijd gevierd op de voor hen gebruikelijke wijze. Maar er
zijn twee bijzondere gebeurtenissen. In de eerste plaats zal Jezus
volgens de andere evangeliën met een vierde stuk brood en een
vierde beker wijn verwijzen naar Zijn naderende dood. Ten tweede
heeft Judas Iskariot al de intentie in zijn hart om Jezus te verraden.
Maar er is nog een derde bijzondere gebeurtenis, die alleen door Johannes wordt verteld. Dit is vermoedelijk voorafgegaan aan de
Paasmaaltijd. Jezus wast de voeten van de discipelen als een slaaf.
In vers 3 krijgen we iets te zien van de motivatie achter de handeling van Jezus. Het is alsof Johannes wil zeggen dat het nederige
dienstbetoon dat nu volgt, juist zo bijzonder is omdat Jezus waarachtig de Zoon van God was. Jezus "wist dat de Vader Hem alle
dingen in handen gegeven had." De Vader en de Zoon zijn werkelijk
één. Dat verwijst naar hoofdstuk 5, waar we lezen dat de Zoon alles
doet wat de Vader doet en zelfs op dezelfde wijze. Zodat de Zoon
levend maakt wie Hij wil net als de Vader, en de Vader het oordeel
over de wereld ook aan Hem heeft gegeven. En zo heeft de Zoon,
net als de Vader, het leven in Zichzelf. De Zoon moet ook worden
geëerd, zoals de Vader wordt geëerd. En de Vader heeft aan Zijn
Zoon ook de macht gegeven Zijn eigen leven over te geven en het
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opnieuw te nemen. (Dat laatste wordt dan gezegd in hoofdstuk 10.)
En dan zegt Johannes ook nog dat Jezus wist "dat Hij van God
uitgegaan was en tot God heenging." Dat vinden we ook in
hoofdstuk 8, waar Jezus zegt: "Ik weet waar Ik vandaan gekomen
ben en waar Ik heenga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en
waar Ik heenga." Hoewel Jezus getuigenis aflegde van Zijn herkomst
en Zijn heengaan, werd Hij door de meesten niet geloofd.
Jezus was dus, precies op het moment dat nu volgt, in het
volledige besef van Zijn hoge herkomst en van Zijn terugkeer. En dat
staat in sterk contrast met de haat die Judas voor Hem gevoeld
heeft. De teleurstelling van Judas over Jezus en zijn eigen verlangen
naar eer en roem en rijkdom, maken hem tot de vijand van Jezus en tot een huichelaar die probeert zijn innerlijk voor iedereen af te
schermen. Dit zou het perfecte moment zijn geweest voor de
discipelen om aan Jezus eer te bewijzen. En de maaltijd geeft
daarvoor een prachtige aanleiding. Jezus zal door de kruisdood
heen terugkeren naar de Vader. Na 33 jaar van vernedering zou dit
het moment zijn geweest om Zijn voeten te wassen. Zoiets als een
gebaar van Maria van Bethanie, die Zijn hoofd zalfde. Ze hadden
toch ook gehoord dat Jezus deze uiting van liefde voor Hem zo
gewaardeerd had? Maar niemand volgt haar na. Niemand van de
discipelen heeft hier een blijk gegeven van medeleven of inzicht in
Jezus' gemoedsgesteldheid. Dus heeft niemand ook gedaan wat in
de stijl van Maria was geweest: de voeten wassen van de Heer. Ze
zijn allemaal aan tafel gaan liggen met ongewassen voeten, en het
hoofd van de een ligt vlakbij de voeten van de ander. Het hoorde
tot de normale etiquette, dat je dan schone voeten had – en
normaal gesproken zou een slaaf daarvoor gezorgd hebben. Wie
van de discipelen neemt deze rol op zich? Niemand, ze zijn met
andere dingen bezig. Hun gesprek gaat volgens Lukas juist over de
vraag wie de belangrijkste is. Niemand wil de taak van een slaaf op
zich nemen. Behalve de Heer Zelf.
We weten uit het evangelie naar Lukas dat ze onderling ruzie
hebben gehad. Hij schrijft: "Er ontstond er ook onenigheid onder
hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn." Lukas
beschrijft het gesprek dat daarop volgt, zodat Johannes dat hier kan
weglaten. Maar hij vermeldt wel deze gedachte die Jezus heeft uit-
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gesproken: "Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die
bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als
Iemand Die dient." (Lukas 22:24, 27) Johannes laat ons nu in aanvulling daarop zien, dat Jezus niet alleen deze woorden heeft gesproken, maar ze ook met een daad heeft bevestigd. Woorden alleen zouden hier misschien ook onvoldoende zijn geweest. Het was
duidelijk dat niemand van de discipelen hier de rol wilde aannemen
van "iemand die dient."
Jezus legt Zijn overkleed af, pakt een linnen doek en doet dat om
Zijn middel. De discipelen hebben het Hem vol verbazing zien doen,
maar zwijgen nog. Dan giet Hij water in een waskom en begint de
voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek om
zijn middel. Er komt geen reactie, ze zitten daar verstijfd van verbazing. Pas wanneer Jezus bij Simon Petrus komt in vers 6, is er een
reactie. "Heere, wilt U mij de voeten wassen?" Dat is geen echte
vraag, maar een uitroep van verbazing en afwijzing. Het betekent
zoiets als: 'Je gaat me toch niet vertellen dat je mijn voeten wilt
wassen? Dat zou ongehoord zijn!' Het is een typische reactie van
Petrus. Wanneer Jezus aankondigt dat Hij zal worden verraden en
overgeleverd in de handen van de overpriesters en sterven zal, zegt
Petrus tegen Hem dat dat toch echt niet gebeuren zal. "Ga weg
achter Mij, Satan"- moet Jezus dan tegen hem zeggen. En ook hier,
waarschijnlijk uit goede motieven, spreekt Petrus de Heer tegen.
Hoe kunt U mijn voeten wassen? Ik ben een zondig mens. Dit kan
toch niet gebeuren.
Het antwoord van Jezus ligt op een ander niveau dan de vraag van
Petrus. Hij zegt in vers 7: "Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult
het later inzien." Dat heeft niets te maken met het wassen van de
voeten. Het wassen van de voeten is een beeld, maar Jezus spreekt
nu over de realiteit. We moeten niet vergeten dat de discipelen nog
steeds dachten, dat het moment van de oprichting van het Koninkrijk van God aanstaande was. Zelfs nog na de opstanding zeggen ze
in Hand. 1:6, "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk
weer herstellen?" Dat Koninkrijk zal wel komen, maar dan "zoals
Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft." (Luk. 22:29) Dat wil zeggen,
zoals het Koninkrijk zijn zal bij de terugkeer van Jezus naar deze
wereld in heerlijkheid. Maar de vernedering van Jezus aan het kruis
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gaat daaraan vooraf, zoals Hij voortdurend gezegd heeft. De
tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven. In feite zegt Hij
tegen Petrus: 'Je begrijpt nog steeds de noodzaak niet van Mijn
vernedering. Jij denkt dat het Koninkrijk nu gevestigd wordt met de
overwinning over de vijanden van Israël, en het begin van de
regering van de Zoon van David. Maar zo zal het niet gaan!' En daarom zegt Hij tegen Petrus dat hij het later pas zou begrijpen. Petrus
begreep het later ook heel goed: "Want hiertoe" – het geduldig
lijden – "bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden
heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou
navolgen." (1 Pe. 2:21)
Inderdaad, op dat moment begrijpt Petrus het niet. Daarom zegt
hij in vers 8: "U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen!"
Dat is nogal een brutale weigering. Petrus heeft immers de
belijdenis uitgesproken, dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij
woorden van eeuwig leven heeft, dat Hij de Christus is. En nu zegt
hij tegen zijn Heer in feite Nee! 'Nooit en te nimmer zult U mijn
voeten wassen!' Het heeft de toon van volstrekte zekerheid: Nooit!
Deze harde uitspraak van Petrus tegenover Jezus wordt door Jezus
met een kalm maar onverbiddelijk woord beantwoord. "Als Ik u niet
was, hebt u geen deel met Mij." Dan gaat Petrus van het ene
extreem naar het andere. Eerst zegt hij :'U zult mij nooit wassen!' En
nu zegt hij: "Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen
en mijn hoofd." Het is interessant om te zien, dat de belijdenis van
Petrus en zijn geloof in Jezus hem niet hebben weerhouden om
keihard Nee! tegen Jezus te zeggen. Maar diezelfde belijdenis en
datzelfde geloof brengen Petrus er ook toe, om zijn koppige verzet
te laten varen zodra Jezus dat van hem vraagt. Wat er ook gebeurt,
en wat Petrus ook zegt, het is duidelijk dat hij een relatie met Jezus
wil. Judas in contrast, heeft zijn verweer tegen Jezus binnengehouden, is blijven meedoen als de huichelaar die hij was. Dat innerlijke verzet kan dan rijpen tot haat en verraad. Petrus spreekt het uit
zodat hij door de Heer kan worden weerlegd. Een enorm verschil in
houding.
Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: "Als Ik u niet was, hebt u geen
deel met Mij"? Opnieuw spreekt Jezus hier niet vanuit het beeld,
dus niet over de letterlijke voetwassing, maar over de realiteit ach-
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ter het beeld. Petrus moest geestelijk worden gereinigd. Wat Jezus
hier doet is het uitvoeren van de reiniging waar Ezechiël 36:25 over
sprak. "Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van
al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen." En
meteen daarna zegt Ezechiël: "Ik zal Mijn Geest in uw binnenste
geven." (Vers 27) De reiniging door het water en de gave van de
heilige Geest horen bij elkaar. De voetwassing is het symbool van
"het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige
Geest." (Tit. 3:5) Petrus moet begrijpen dat hij de vernedering van
Jezus niet kan tegenhouden, omdat die vernedering tot het kruis
aan toe de enige manier is om hem te reinigen. Niemand kan in de
juiste verhouding tot God staan, als hij of zij niet is gereinigd door
Jezus. Niemand kan gereinigd worden, zonder dat Jezus Zijn leven
overgeeft aan het kruis van Golgotha. Alleen het bloed van Jezus
reinigt van alle zonde. Dus: 'Als Ik u niet was, u niet kan reinigen
door het water van het Woord, van de onreinheid die aan jou kleeft,
en Ik jou Mijn Geest niet kan geven, dan heb je geen deel aan Mij.
Dan kun je Mijn vlees niet eten en Mijn bloed niet drinken." (Vgl.
Joh. 6:54)
In vers 10 komt nog een andere waarheid naar voren. Petrus
gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God. Op grond daarvan
heeft hij de verlossing en het eeuwige leven al ontvangen. Hij behoort al tot de Zijnen. Wat hij nog nodig heeft is de reiniging die
volgt op de ontvangst van de verlossing. Daarom lezen we: "Wie
gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen,
want hij is al geheel rein." Die ochtend hadden ze waarschijnlijk een
bad genomen, en tijdens de dag rondlopen in Jeruzalem waren
alleen hun voeten in hun sandalen door het stof van de weg verontreinigd geraakt. Jezus zegt dus tegen Petrus dat hij de verlossing het bad - al heeft ontvangen. Je hebt het bad van de wedergeboorte
al meegemaakt. Het enige wat je nodig hebt is af en toe weer
gereinigd worden aan je voeten. Het is mogelijk dat een gelovige in
de fout gaat en zonde doet. "Als wij zeggen dat wij geen zonde
hebben, misleiden wij onszelf." Dat zegt Johannes in zijn eerste
brief,1:8. Maar dat betekent niet dat onze verlossing twijfelachtig is
geworden. De zonde die wij af en toe doen verbreekt wel de gemeenschap met God, maar berooft ons niet van de eeuwige verlos-
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sing. "Niemand kan ze rukken uit Mijn hand" - ook de macht van de
zonde niet. Maar we blijven zondige mensen. Onze voeten moeten
dan weer worden gewassen. Zoals Johannes schrijft in diezelfde
brief: "Als wij onze zonden belijden" – tegenover God – "Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Joh. 1:8, 9)
Na dit gesprek over de diepe strekking van de voetwassing, gaat
het opnieuw om de praktische kant van het symbool zelf. Jezus
vraagt aan de discipelen: "Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?" Dat
wil dus zeggen in de eerste plaats, begrijp je dat Ik het heb over
geestelijke reiniging? Maar in de tweede plaats, begrijp je dat Ik met
deze handeling heb laten zien, wat liefde werkelijk is? Want het is
Gods liefde die zich neerbuigt over een zondaar, die zichzelf moest
vernederen tot in de dood, om die zondaar en vijand van God het
eeuwig leven te kunnen geven. En zo is het hier letterlijk de Heere
die Zich moest neerbuigen als een slaaf, dienstbaar moest worden,
om de voeten van de discipelen te wassen – om ze te reinigen van
de ongerechtigheden van het dagelijkse leven. Als de Heere Jezus
dat doet, die de Meester en in volle zin de Heere is, dan moeten de
discipelen toch ook elkaars voeten wassen. "Want Ik heb u een
voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb
gedaan."
Zo krijgen ze het antwoord op hun vraag wie de belangrijkste is.
Jezus toont hier wie de belangrijkste is: dat is degene die dient. Hoe
kun je God dienen? Door God en de naaste lief te hebben. Hoe laat
je zien dat je God lief hebt? Door Zijn geboden te bewaren. Hoe laat
je mensen zien wat liefde betekent? Door ze lief te hebben en
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Op welke manier
kun je je liefde tonen tegenover de broeders en zusters? Door te
bidden voor elkaar: "Als iemand zijn broeder ziet zondigen...dan
moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven." (1 Joh.
5:16) En die liefde moet ook blijken uit daden: "laten wij niet
liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in
waarheid." (1 Joh. 3:18) En voor die broederlijke liefde is er eigenlijk
maar een enkel voorbeeld: "Hieraan leerden wij de liefde kennen,
dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de
broeders het leven geven." En als dat uiterste geval van liefde-
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betoon niet aan ons gevraagd wordt, als die omstandigheid zich niet
voordoet, dan is er toch in ieder geval de opdracht om voor elkaar
te zorgen: "Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn
broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan
de liefde van God in hem blijven?" (1 Joh. 3:17)
De liefde "pronkt niet, zij doet niet gewichtig...zij zoekt niet haar
eigen belang." (1 Kor. 13;4, 5) De liefde is nederig en durft zich te
vernederen. Wie God liefheeft houdt Zijn geboden. En die liefde
voor God stroomt over in een ander kanaal: in de liefde voor de
naaste. En bovenal in de liefde tegenover die bijzondere naaste, die
God aan ons heeft geschonken als broeder of zuster in de gemeente. Wij hebben de opdracht om voor elkaar te zorgen, elkaar
lief te hebben; zo hoort het in de gemeente dat "de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen." (1 Kor. 12:25b) De ongerechtigheden en zonden van elke dag die aan ons begaan worden,
moeten we vergeven zoals God in Christus ons vergeven heeft (Ef.
4:32). We moeten ook voor elkaar bidden als iemand in zonde vervalt (1 Joh. 5:16), en elkaar in liefde terechtwijzen zoals Mattheus
18:15 het van ons vraagt. Dat betekent het "wassen van elkaars
voeten." Het is de definitie van pastoraat.
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67 - Het verraad van Judas
Joh. 13:18-30
Judas is de spreekwoordelijke verrader, in de middeleeuwen het
voorbeeld van de "perfide Jood", de man die Jezus heeft verraden
met een kus en geen vergeving zocht maar door zijn zelfmoord voor
eeuwig in de hel belandde. In onze tijd is er geprobeerd om dat stigma van Judas weg te nemen. Hij wordt nu door sommigen voorgesteld als de geheime medewerker van Jezus, hij is de man met een
tragisch misverstand over Jezus' zending, hij is degene die Jezus
wilde dwingen om Zijn macht te tonen en het Koninkrijk van God te
gaan vestigen. Net zoals er heel lang geleden in de Gnostiek - een
vermenging van christendom, filosofie en oosterse verlossingsgodsdiensten – ook een sekte was die in Judas de ware Verlosser
heeft gezien, zo zijn er ook nu mensen die deze redeneringen aanhangen. Namelijk: zonder het verraad van Judas was Christus niet
gestorven. Judas is dus eigenlijk degene die door God werd gebruikt
om het waarachtige Paaslam te offeren.
Hoe zit het dan met Judas? In alle evangeliën wordt over het verraad van Judas gesproken. En de kern van alles is wat we al gelezen
hebben in vers 2: "de duivel [had] Judas Iskariot, de zoon van
Simon, al in het hart gegeven [...] Hem te verraden..." Dat is het
oordeel van dit evangelie over Judas. We hebben dan ook al
gehoord dat Judas gemopperd heeft op Maria van Bethanië vanwege de zalving van Jezus. Johannes schrijft in hoofdstuk 12:6 dat
Judas de beurs beheerde maar een dief was. Bij een rondtrekkende
groep was het gebruikelijk dat een van hen het geld beheerde dat
onderweg werd ingezameld voor de dagelijkse noden en om te
geven aan de armen.
Wie is Judas Iskariot? De naam Judas was een gebruikelijke
voornaam in Judea. En Iskariot kan eenvoudig betekenen dat hij
afkomstig was van de stad Kerioth. Het is ook mogelijk dat de naam
een verbastering is van het Latijnse sicarius, wat bandiet of terrorist
betekent. Een sicarius was een Zeloot, die vaak in de menigte ging
staan met een verborgen wapen, meestal een dolk, om dan op een
afgesproken teken Romeinse soldaten aan te vallen. In ieder geval
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komt Judas niet uit Galilea. In de kring van de discipelen is hij van
meet af aan een buitenbeentje – omdat hij een Zeloot was
geweest? Of omdat hij niet uit Galilea kwam? We weten dat niet
zeker.
In ons gedeelte liggen er nog enkele uren tussen de viering van de
Paasmaaltijd en de vroege ochtend van vrijdag, wanneer Judas zichzelf zal verhangen. Voordat het proces van Jezus bij Pilatus plaatsvindt, is Judas al gestorven. Jezus heeft al lang geweten dat Judas de
verrader zal zijn. Daarom zegt Hij in hoofdstuk 6:70 over Judas,
maar zonder hem bij name te noemen: "En een van u is een duivel."
Het plan van Judas lijkt duidelijk te zijn: Jezus verraden voor een
mooi bedrag, om daarna met al het geld waar hij zijn hand maar op
kan leggen weg te vluchten, na deze drie – in zijn ogen – verloren jaren. Jezus weet dat. Hij heeft net vóór de maaltijd gezegd: "En u
bent rein, maar niet allen." Waarom zegt Jezus dat? "Want Hij wist
wie Hem verraden zou." (Joh. 13:10,11)
Dan komen we aan ons gedeelte. Jezus heeft net een zaligspreking uitgesproken. "Zalig bent u als u ze doet" – namelijk de
dingen die voortvloeien uit het voorbeeld dat Jezus gaf met de voetwassing. En dan zegt Hij: "Ik zeg dit niet van u allen." Jezus kende
degenen die Hij uitverkoren had. Ook dat zegt Hij openlijk tegen de
discipelen. En dan citeert Hij een Schriftwoord: "Wie Mijn brood
eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven." Dat citaat komt uit psalm
41 en klinkt volledig zo: "Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op
wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt." En
dan lezen we dat de geest van Jezus in beroering raakte en dat Hij
openlijk uitspreekt wat nu te gebeuren staat: "Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." Petrus maakt dan een gebaar in de richting van Johannes, de evangelist, die op dat moment
vlakbij Jezus aan tafel ligt. Het is duidelijk de bedoeling dat deze
Johannes aan Jezus zal vragen wie het is: "En deze ging tegen Jezus'
borst liggen en zei tegen Hem: "Heere, wie is het?" (Vers 25) Jezus
antwoordt dat het degene is aan wie Hij het stuk brood zal geven en
dan geeft Hij het aan Judas Iskariot – toen hij het aannam "voer de
satan in hem" – met de woorden: "Wat u wilt doen, doe het snel."
Judas verlaat dan de maaltijd terwijl niemand begrijpt waarom Jezus deze woorden tot hem gesproken heeft, en waarom hij zo snel
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naar buiten gaat. Ze denken dat Jezus hem misschien opdracht
heeft gegeven om nog iets te kopen voor de Paasmaaltijd of geld te
geven aan de armen.
Dit is het eindpunt van de drie jaren die Judas met Jezus heeft
doorgebracht. Die moeten voor Judas buitengewoon zwaar zijn geweest. Keer op keer heeft hij meegemaakt, dat Jezus de harten van
de mensen kon lezen. In Johannes 5:42 hoort ook Judas dat Jezus
zegt: "Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet." Judas moet
geweten hebben dat Jezus zijn hart volledig kende. Zo zegt
Johannes dat ook in 2:25, dat "Hij het niet nodig had dat iemand
van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was." Op
elk moment tijdens deze drie jaren had Judas het gezelschap van de
discipelen ook kunnen verlaten, zoals vele anderen dat ook gedaan
hebben. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 6:6: "van toen af
trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met
Hem mee." Waarom is Judas dan gebleven? Of waarom heeft Judas
niet geprobeerd om zijn hart op het goede spoor te krijgen? Judas
heeft ervoor gekozen om te volharden in de hypocrisie. Hij volgde
Jezus omdat hij hoopte dat Deze het Koninkrijk zou brengen – en
mis-schien zag hij voor zichzelf daarin een grote rol weggelegd,
zoals ook vele andere discipelen gedacht hebben. Hij twijfelt aan
Jezus, vanwege de aankondiging van het lijden van de Zoon des
mensen. Maar dat hebben de andere discipelen ook gedaan, zoals
Petrus zelf. Maar de 11 discipelen hebben zich opengesteld voor het
onderwijs van Jezus. Beetje bij beetje hebben ze ingezien en
aanvaard dat het Koninkrijk van God dat Jezus kwam brengen, een
geestelijk koninkrijk van vergeving en verzoening was. Beetje bij
beetje hebben ze leren aanvaarden, dat de weg van Jezus door de
vernedering van de dood aan het kruis moest gaan. Maar terwijl de
11 discipelen door Jezus werden omgevormd tot waarachtige apostelen, zakte Judas steeds dieper weg in het moeras van hypocrisie
en bittere teleurstelling. De woorden die Jezus sprak, hebben zijn
hart geen blijdschap gegeven. Het vooruitzicht van het delen in het
lijden van de Messias, was voor hem afschrikwekkend. Uiteindelijk
was er alleen nog maar de hypocrisie en de wens om te vluchten
voordat het te laat was.
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Op deze donderdagavond heeft Judas al lang met de priesters de
afspraak gemaakt om Jezus te verraden voor 30 zilverlingen. Het
ging hem alleen nog maar om een plaats waar ze Jezus konden
grijpen. Deze bovenzaal was daarvoor niet geschikt, want Judas kon
niet weten waar de Paasmaaltijd zou worden gehouden. Immers,
Jezus had maar twee discipelen uitgezonden om deze kamer te
vinden en in te richten. Dus moet Judas een andere plaats vinden en
dat werd de Hof van Gethsemane.
Nu ontvouwt zich het drama van het verraad in vier onderdelen.
In de eerste plaats is het verraad voorspeld. Jezus wilde aan de
discipelen duidelijk maken, dat dit verraad voor Hem niet
onverwachts kwam. Vers 19: "Nu al zeg Ik het u voordat het
gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben."
Ook het verraad van Judas is opgenomen in de nauwkeurige planning van de executie van Jezus. Jezus heeft geen vergissing begaan,
vandaar dat Hij zegt: "Ik weet wie Ik uitverkoren heb." Dat is
overigens niet de uitverkiezing – dat Jezus vanaf de eeuwigheid
deze mensen al tot het heil zou hebben voorbestemd – maar veel
eenvoudiger: dat Jezus deze allen als Zijn discipelen had uitgekozen. Daarmee zegt Jezus: 'Ik ken jullie allemaal, en ik heb elk van
jullie gekozen om discipel te zijn, en ik weet wat in jullie harten zich
afspeelt. Dus wees gerust, Ik wist het ook van deze verrader.' Jezus
is niet het slachtoffer van Judas, maar Judas speelt zonder het te
weten de rol die voorzien is. Daarom heeft Jezus hem niet weggestuurd, maar laten blijven in het gezelschap van de discipelen.
En dat niet alleen, Judas is gekozen omdat hij de rol zal vervullen
die al in Psalm 41 werd voorzien. Judas is gekozen zodat wat hij
uiteindelijk zelf wilde doen, de Schrift zou vervullen. Het verraad
van Judas is zijn eigen daad, het is een keuze die gedreven is door
zijn eigen wil. Maar toen hij deed wat hij wilde, was het ook een
vervulling van de Schrift. God heeft de afkeer en de haat en het
verraad van Judas opgenomen in Zijn goddelijk plan. Niet alleen in
Psalm 41 vinden we dat, maar ook in Psalm 55:13, 14: "het is niet
mijn hater die zich tegen mij verheft ... Maar u bent het, o
sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende." Zacharia spreekt er over in 11:12,13, waar het loon van het verraad wordt
gesteld op 30 zilverstukken, en waar ook al aangeduid wordt wat
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Judas erna zou doen: de 30 zilverstukken werpen in het huis van de
Heere, in de tempel. Zacharia zegt dat het geld moest worden
geworpen in de tempel en in de richting van de pottenbakker. En
wat deden de Joden met de 30 zilverlingen die Judas in de tempel
had gegooid? Ze kochten er een stuk land voor, bestemd voor een
pottenbakker. Een nauwkeurige vervulling van de profetie van
Zacharia.
In de tweede plaats wordt het verraad aangekondigd. Dat hebben
we al gevonden in vers 21, "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een
van u Mij zal verraden." Waarom gebruikt Jezus deze opmerkelijke
taal? Die uitdrukking "voorwaar, voorwaar" wordt steeds gebruikt
wanneer Jezus een heerlijke en nieuwe waarheid verkondigt. In vers
20 kwam die uitdrukking ook al voor: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en
wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft." In vers 20
gaat het dus om de waarheid van het discipelschap. De Vader heeft
Jezus gezonden, en Jezus heeft de discipelen nu gezonden. Door het
verraad van Judas wordt daar niets aan veranderd. Dat is de reden
dat Jezus dit zegt meteen na de aankondiging van de verrader.
En in vers 21 zegt Hij het dan nog eens over het verraad, ingeleid
met dezelfde woorden. Alsof het een heerlijke waarheid is. Maar
het is in zekere zin ook een heerlijke waarheid: de verrader verbreekt de waardigheid van de discipelen niet, want Jezus heeft hem
precies voor dit doel uitgekozen. Het verraad is bovendien geen
verrassing voor Jezus, maar God heeft het opgenomen in Zijn
plannen. De discipelen zijn nog steeds opgenomen in de zending
van Jezus en alles wat God aan hen beloofd heeft, staat nog overeind. Dat is wel belangrijk om te weten, als je ziet hoe vaak in deze
wereld christelijke leiders, dominees, priesters als hypocriet aan de
kaak worden gesteld. Dat mag allemaal nog waar zijn ook, maar het
verandert niets aan de opdracht en de zending van de anderen.
In de derde plaats is er de verbijstering over het verraad bij de
discipelen. In vers 22 horen we dat de discipelen elkaar aankijken en
twijfelen wie bedoeld is. Op zich al een aardig detail, dat niemand
van hen Judas blijkbaar al in gedachten had. Ze kijken naar elkaar
staat er. Volgens Mattheus zijn ze allemaal door elkaar heen gaan
praten en hebben ze geroepen "ben ik het? ben ik het?"
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En dan het vierde onderdeel. De verrader wordt door Jezus ook
aangesproken. Er staat trouwens twee keer bij dat het Judas is, de
zoon van Simon Iskariot of Judas Iskariot, de zoon van Simon. Er is
dus nog een andere Judas in hun gezelschap geweest waar deze van
moest worden onderscheiden. Nu wordt de verrader ontmaskerd
doordat Jezus een stukje van het ongezuurde brood, de matse,
indoopt en aan Judas geeft. Dit ging vooraf aan het eten van het
Paaslam. De matse werd ingedoopt in een kom vol met geplette
druiven en vijgen en dadels, waar dan een beetje azijn en wat zout
en kruiden aan was toegevoegd. Het eerste stukje brood doopte je
in dat mengsel en gaf je aan een geëerde gast. En Judas lag aan de
linkerkant van Jezus, dat is de plaats van de geëerde gast, terwijl
Johannes aan de rechterkant van Jezus aanlag. Is het denkbaar dat
Judas deze plaats heeft opgeëist vanuit zijn hypocrisie? Een plaats
die misschien eerder aan Petrus zou moeten toekomen?
Judas is dus de geëerde gast aan Jezus' linkerzijde. Hij heeft die
eerder plaats ingenomen en wordt nu ook als zodanig behandeld.
Vóór dit moment, had Judas nog de mogelijkheid om van gedachten
te veranderen, zijn verraad tegenover Jezus op te biechten, en Hij
zou dan door Jezus zijn vergeven. Maar de uitdrukking die we lezen
in vers 27 houdt in, dat het vanaf dit moment onmogelijk wordt. De
satan voer in hem, lezen we. Nu is er geen weg terug. Het kwade
dat Judas in zijn hart heeft gekoesterd, het verraad dat hij heeft
uitgevoerd en gepland, is nu onherroepelijk geworden. En dat
betekent dat het niet langer het kwade is van de gedachten, het
gemoed en de wil van Judas. Nu is het kwade dat uit hem voortkwam, een macht geworden die hem, Judas, in zijn greep heeft. Er is
een lange weg waarop wij de mogelijkheid hebben van berouw en
inkeer. Maar dan komt het moment dat als de vrucht van onze
eigen onwil en zonde de macht van het kwade ons in de greep
krijgt. Zoals het hart van de farao werd verhard nadat hij vijf keer uit
eigen wil geweigerd had om Israël te laten gaan.
Jezus spreekt nu tegen Judas: "Wat u wilt doen, doe het snel."
Jezus wil zo snel mogelijk van Judas af zijn. De komende uren wil Hij
besteden aan het gesprek met de 11 discipelen waarin Hij de
heerlijke beloften van God aan de discipelen doorgeeft om te eindigen met een bijzondere gebed van hoofdstuk 17. Er is geen plaats
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meer aan tafel voor de verrader. Met deze woorden heeft Jezus ook
het startsein gegeven voor de serie van gebeurtenissen die samen
zouden leiden tot Zijn dood. Dit is het moment waarop Hij Zich nog
had kunnen terugtrekken. Hij had de stad kunnen verlaten in het
donker, of Hij had kunnen verhinderen dat Judas de plaats waar zij
waren aan de priesters zou doorgeven. Maar dat was niet Gods
weg.
Judas verlaat ook onmiddellijk de bovenzaal. We lezen dat hij
"meteen naar buiten" ging. En dan horen we ook de woorden: "En
het was nacht." Dat is veelbetekenend is, en niet alleen maar een
aanduiding van het tijdstip, dat weten we al vanuit hoofdstuk 12.
Daar heeft Jezus gezegd: "wandel zolang u het licht hebt, opdat de
duisternis u niet overvalt." Hier valt die duisternis over Judas zelf,
voor hem breekt de eeuwige nacht aan. Hij staat buiten en hij zal
niet meer kunnen terugkeren. Nog eenmaal zou Judas het gelaat
van Jezus zien. Als de tempelwacht met Judas de Hof van Gethsemane binnendringt om Jezus te arresteren, en Judas met een kus
Jezus aanwijst. Dat is het laatste moment dat Judas Hem gezien
heeft. Het laatste woord dat Jezus tot Judas heeft gesproken? Hij
noemde hem: "vriend". Zelfs toen had Judas zich nog kunnen
bekeren en zich kunnen overgeven aan de genade van de Heer.
Maar het kwade in hem was te sterk. Na het verraad is er wel het
berouw geweest, maar dat heeft niet tot bekering geleid. Na het
verraad kwam het besef dat hij niet meer waard was om te leven,
maar het heeft hem niet de vergeving van God doen zoeken, maar
hij heeft door zijn zelfmoord nog tot het laatste ogenblik zijn leven
in eigen hand willen houden. En daarmee aan de zonde van het verraad de zonde van de zelfmoord toegevoegd. Het is gruwelijk om te
zien hoe een mens voortdurend in de buurt van Jezus kan zijn, en
dan door hypocrisie, teleurstelling, het koesteren van de eigen wil,
een laten groeien van persoonlijke ambities en verlangens,
uiteindelijk zover van God gescheiden raakt, dat hij ook de weg van
bekering en vergeving niet meer vinden kan.
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68 - U moet elkaar liefhebben
Joh. 13:31-35
De verkondiging op de zondag morgen wordt vaak afgesloten met
de woorden: "Hem zij de eer en de kracht en de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen." Eigenlijk horen die woorden niet alleen maar
bij de preek. Zeker, het zijn woorden van lofprijzing. Het is dus een
uiting van dankbaarheid vanwege datgene wat God in Zijn Woord
ons geschonken heeft. Maar je zou ze moeten zien als een korte
weergave van het doel van het christelijk leven. Wanneer Paulus
bidt voor de gemeente in Thessalonika, dat Gods bij hen "het werk
van het geloof met kracht" zal volbrengen, dan noemt hij ook het
doel. Namelijk, "opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u
verheerlijkt wordt." (2 Thess. 1:11) Petrus zegt hetzelfde over het
dienen van anderen – "met de genadegave zoals hij die ontvangen
heeft" – en het spreken en dienen in de gemeente. Wat is het doel
van dit dienen en spreken? "Zodat God in alles verheerlijkt wordt
door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot
in alle eeuwigheid." (1 Pe. 4:10, 11)
De heerlijkheid van God is het belangrijkste onderwerp van de
Bijbel. Het is de reden dat de wereld bestaat. God heeft haar geschapen om Zijn heerlijkheid zichtbaar te kunnen maken. En voor
een gelovige is dat het doel van het christelijk leven, God te verheerlijken. Dat wil zeggen in het eigen leven de eigenschappen van
God zichtbaar te maken, en in woorden die heerlijkheid hoorbaar te
maken. Paulus spreekt dan over het verheerlijken van de Naam van
Christus en Petrus spreekt over het verheerlijken van God door Jezus Christus. En dat moet in de eerste plaats gebeuren in de gemeente, zoals Paulus schrijft: "Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid." (Ef. 3:21) Jezus verdient ten volle de eer die wij Hem toebrengen.
Met deze inleiding in gedachten kijken we naar vers 31 van ons
hoofdstuk. Judas is weggestuurd. Nu begint Jezus aan de lange
redevoering met de overgebleven 11 discipelen. Zoals gezegd loopt
dat tot en met hoofdstuk 16. Maar Hij begint met deze uitspraak:
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"Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem
verheerlijkt." En in dat begin ligt het beginsel besloten van alles wat
daarna volgt. De heerlijkheid van God is de sleutel van alles. Tijdens
Zijn leven op aarde is deze heerlijkheid van God verborgen geweest
onder Zijn nederigheid. Hij onderwierp zichzelf aan de natuurwetten van Zijn eigen schepping. Hij nam de gestalte van een slaaf aan,
en werd aan de mensen gelijk en vernederde zo Zichzelf en staat nu
op het punt om gehoorzaam te zijn tot de kruisdood aan toe. “Het
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” – zegt
Johannes in de proloog. Maar de volgende dag zou daaraan een
einde komen.
Het eerste wat Jezus zegt over Zijn heerlijkheid verwijst naar Zijn
kruisdood. De Zoon des mensen zou worden overgeleverd, gegeseld
en zou sterven aan het kruis. Maar hoe kan de dood van Christus
tegelijkertijd Zijn verheerlijking zijn? Het is toch juist Zijn diepste
vernedering? Maar verheerlijking betekent, dat de innerlijke eigenschappen van God zichtbaar worden gemaakt. Is Jezus vrijwillige
overgave in de dood uit liefde voor de Vader en voor alle gelovigen,
niet een manifestatie van Gods liefde? Dat Jezus het Lam Gods
wilde zijn, dat de zonden van de wereld draagt, is dat geen verheerlijking van Gods genade? Dat Jezus die het leven in zichzelf had, de
dood sterft als gevolg van de schuld die Hij draagt, is dat geen openbaring van Gods oneindige rechtvaardigheid? Jezus moest uitschreeuwen dat God Hem verlaten had, op het moment dat Hij tot
zonde werd gemaakt, de vloek droeg, onze schuld op Zijn schouders
nam. Gods liefde, Gods genade en Gods rechtvaardigheid worden
op een volmaakte wijze zichtbaar aan het kruis van Golgotha. Het is
het ultieme en enige werkzame offer – God geeft Zijn Zoon uit liefde
voor de wereld.
Het is nog meer dan dat. Het tweede dat Jezus zegt is: "en God is
in Hem verheerlijkt." Hoe is God dan in Jezus verheerlijkt? Golgotha
is ook de ultieme overwinning over de macht van het kwade. Verdient dat geen eerbetoon? De kruisdood van Jezus is feilloos door
God georkestreerd, zodat Hij precies op het goede moment Zijn
leven geeft. Is dat geen manifestaties van Gods wijsheid? En
wanneer Hij sterft zal Hij zeggen: "Het is volbracht." Gods liefde was
ten volle geopenbaard, mensen waren bevrijd, Gods wet was ten
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volle bevredigd en dat alles door Gods oneindige wijsheid. Dat is de
heerlijkheid van de Zoon des mensen, dat Hij de heerlijkheid van
God voor iedereen die met ogen van het geloof kijkt, ten volle had
geopenbaard.
Aan het kruis wordt ook de almacht van God zichtbaar gemaakt.
De macht van de zonde en de macht van de dood worden aan het
kruis voor eeuwig gebroken. Er is geen macht of kracht in de hele
schepping die Jezus hierin had kunnen tegenhouden. En daarom
geldt ook voor ons wat Paulus schrijft in Romeinen 8: "Want ik ben
verzekerd dat dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." En
aan het kruis wordt zichtbaar dat God trouw is aan Zijn beloften,
want dit ultieme werk van verzoening was al in de eeuwen daarvoor
aangekondigd. Al deze eigenschappen van God worden ten volle
zichtbaar in wat ogenschijnlijk de diepste nederlaag is van God.
Jezus sterft als een verworpen Messias, als een verachtelijke slaaf in
de ogen van de Romeinen, Hij wordt gezien als een boosdoener en
behandeld als uitschot. Maar precies daarin toont God Zijn heerlijkheid.
Maar het kruis is niet het eindpunt. Daarom lezen we in vers 32:
"Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken." Na de kruisiging zou de
opstanding plaatsvinden, en na de opstanding de Hemelvaart, en na
de Hemelvaart de troonsbestijging van Christus. God is in Hem verheerlijkt op het kruis, en Jezus is verheerlijkt in God bij de opstanding. En dat gebeurt dus bij de terugkeer van Jezus, maar "meteen" – dat wil zeggen dat Jezus nu al in de hemel de volle heerlijkheid geniet die Hem toekomt. Niet alleen de heerlijkheid van de
Zoon van God die Hij weer terugkrijgt – zoals Jezus gebeden heeft in
hoofdstuk 17:5 "verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was." Maar ook de
heerlijkheid die nu toekomt aan een Mens, de heerlijkheid die toekomt aan het vleesgeworden Woord. We moeten niet vergeten dat
door het offer van de Heer Jezus er nu een Mens in de hemel is, die
als Hogepriester voor ons optreedt.
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Uiteindelijk zal de verheerlijking van de Zoon des mensen aan het
eind van de tijden volledig zijn, wanneer "zich zou buigen elke knie
van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde
zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot
heerlijkheid van God de Vader." (Fil. 2:11) Christus is "de afstraling
van Gods heerlijkheid." (Hebr. 1:3) En Hij is nu "aan de rechterhand
van God, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en
krachten Hem onderworpen zijn." Zo wordt Christus verheerlijkt in
Zijn dood, in Zijn opstanding, in Zijn Hemelvaart, in Zijn verhoging
tot Rechter en Hogepriester en Koning van de wereld, en in Zijn
terugkeer in heerlijkheid in de toekomst. Dat is wat vers 32 ons wil
vertellen.
Deze heerlijkheid kon Jezus Christus alleen verwerven, door het
kruis heen. Hij moest eerst weggaan om daarna verheerlijkt te kunnen worden. Daarover spreekt vers 33. Jezus gaat heen en waar Hij
heengaat, kunnen de discipelen niet komen. De discipelen kunnen
niet de kruisdood en de opstanding en de Hemelvaart meemaken.
En Jezus moet van hen worden weggenomen. Hoe vaak zullen de
discipelen in de dagen die volgen niet gedacht hebben: was Jezus
hier nog maar. Bij de Hemelvaart staan ze allemaal bij elkaar en dan
wordt Jezus aan hun ogen onttrokken. Er moeten tranen in hun
ogen zijn geweest en hun hart moet in hun sandalen zijn gezonken.
En dan zegt engel tegen hem dat Jezus zal terugkeren zoals Hij nu
de hemel is binnen gegaan. Dit moesten de discipelen leren: de
heerlijkheid van Jezus moest door de vernedering en de dood van
Golgotha heen gaan.
Ik denk dat juist op deze avond deze woorden bijzonder hard
moeten zijn aangekomen. De discipelen hebben een diep verdriet
gevoeld en daarom zegt Jezus in het 1e en 27e vers van hoofdstuk
14: "Laat uw hart niet in beroering raken." Daarom zegt Thomas:
"Heere, wij weten niet waar U heengaat." (Vers 5) Daarom vraagt
Filippus in vers 8: "Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg." Daarom stuurt Jezus de Trooster, omdat "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." Daarom geeft Jezus hen
Zijn vrede in vers 27. Daarom roept Hij hen op dat zij hun hart niet
in beroering laten raken en niet bevreesd worden. – Vers 27. Et
cetera.
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De Zoon des mensen wordt verheerlijkt. God wordt verheerlijkt.
Maar Jezus moet weggaan om dat tot stand te kunnen brengen.
Wat is dan de passende houding voor de discipelen? De Heere geeft
hun (dus ook ons) een gebod. Het is een "nieuw" gebod. De opdracht van Jezus die Hij geeft in vers 34, is niet hetzelfde als de opdracht om de naaste lief te hebben. Het gaat om iets bijzonders.
Vers 34 luidt: "Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar lief
hebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben." Dit is
de eigenschap die de discipelen van Jezus onderscheidt van alle andere mensen. Namelijk dat zij elkaar liefhebben zoo als Christus hen
heeft liefgehad. Johannes verwijst naar dit gebod in zijn eerste brief.
Daarin schrijft hij "want dit is de boodschap die u vanaf het begin
gehoord hebt, dat we elkaar moeten liefhebben." (1 Joh. 3:11) En
dat kan, "omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door
de Heilige Geest, Die ons gegeven is." (Rom. 5:5) En het is deze
liefde die het opvolgen van de regels van de wet vervangt: "wie de
ander liefheeft, heeft de wet vervuld." (Rom. 13:8)
Dat zou het prachtig zijn als christenen over de hele wereld inderdaad "liefde onder elkaar" zouden hebben. Jezus verbindt dit gebod
met ons getuigenis in vers 35: "Hierdoor zullen allen inzien dat u
Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt." Er zijn echter
drie manieren waarop wij dit gebod kunnen misverstaan. De eerste
manier is dat we de kring van discipelen te nauw maken. Dan zijn alleen de christenen van onze eigen gemeente of van onze eigen bijzondere vorm van belijden aannemelijk voor ons. Christenen uit andere gemeenten zijn dan in beginsel al buiten de kring van de liefde
gestoten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat je op grond van een
eigen theologische leer, een broeder of zuster afwijst, voor wie
Christus gestorven is!
De andere manier is de kring te wijd te maken. En dan moeten we
ons ook herinneren dat Judas wel is weggestuurd en er geen andere
“meelopers” bij zijn wanneer Jezus deze opdracht geeft. Dan komt
iedereen die zichzelf een christen noemt al in aanmerking voor deze
broederlijke en zusterlijke liefde. Maar dat is ook niet de bedoeling.
Er zijn mensen in deze wereld die zichzelf om allerlei redenen christen noemen, maar het volgens de Bijbelse definitie niet zijn. Is het
liefde wanneer je een ander niet wijst op het gigantische en
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tragische misverstand waarmee iemand leeft? Het wordt ons immers opgedragen om niet alleen maar elkaar lief te hebben, maar
ook "in de waarheid te wandelen." Het is niet goed verdraagzaam te
willen zijn, tegenover mensen die "lasteren, alles waarvan zij geen
kennis hebben." (Judas 10) Paulus schrijft dat een "ketters mens na
een eerste en tweede terechtwijzing" moet worden verworpen. Johannes schrijft dat er misleiders kunnen zijn, die “niet belijden dat
Jezus Christus in het vlees gekomen” is. Zo iemand mag je niet in
huis ontvangen of begroeten. Te wijd mag de kring dus ook niet zijn.
De derde vorm van misverstand is, dat we onder ‘liefhebben’ hier
alleen maar een onverschillige zorg verstaan, of een uit plichtsgevoel met elkaar wat contact houden zonder elkaar werkelijk als
broeder en zuster te kennen en te erkennen. Maar de opdracht is
om elkaar lief te hebben, "zoals Christus ons liefgehad heeft." En
hoe heeft Hij ons liefgehad? "Tot het einde!" Niemand heeft grote
liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn broeder. Dat is de maatstaf. En omdat het gebod van Jezus geworteld is in de kracht van de
heilige Geest, is het geen maatstaf zoals de wet die opstelt. Geen
regel die ik uit plichtsgevoel te vervullen heb. Het is een opdracht
waar wij voortdurend in falen zullen, maar die door de genade van
God aan een enkeling in het leven vervuld kan worden. Het is immers de Heere God Zelf die "al het welbehagen van Zijn goedheid
en het werk van het geloof met kracht volbrengt" in ons leven en in
het leven van de gemeente.
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69 – Een falende discipel
Joh. 13:36-38
Van alle discipelen heeft vooral Petrus heftig gereageerd op de
aankondigingen van het lijden van Jezus. We lezen bijvoorbeeld in
Mattheus 16, over de eerste keer dat Jezus aan Zijn discipelen liet
zien dat Zijn lijden noodzakelijk was. Jezus heeft toen uitgelegd dat
"Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de
kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en
dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden
opgewekt." (Mat. 16:21) Petrus spreekt Jezus daarop aan met de
woorden: "God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!" Petrus begint Jezus bestraffend toe te spreken! Zijn woorden zijn bedoeld als een weerlegging van wat Petrus ziet als een
inzinking van Jezus, een somber voorgevoel dat met kracht bestreden moet worden. Petrus heeft de aankondiging van het lijden van
de Zoon des mensen niet begrepen. Jezus reageert ook zelf heftig
op deze woorden van Petrus. "Ga weg achter Mij, satan!" – zegt Hij.
De woorden van Petrus zijn als een "struikelblok", bevatten voor de
Mens Jezus een verleiding. Het is menselijk goed bedoeld, maar
Petrus "bedenkt niet de dingen van God."
Met dit in gedachten wordt de vraag van Petrus in vers 36 duidelijker. Jezus heeft net gezegd: "Waar Ik heenga, kunt u niet komen."
En dan vraagt Petrus in vers 36: "Heere, waar gaat U heen?" Daar zit
bij Petrus de gedachte achter, dat hij wel degelijk Jezus zal volgen.
De Heere heeft wel gezegd dat hij daar niet kan komen, maar opnieuw komt Petrus in opstand tegen de woorden van Jezus. Het is
alsof hij zegt: 'jij zegt dat wel, maar je hebt er niet op gerekend dat
ik vastbesloten ben om jou niet in de steek te laten." Het is hetzelfde sentiment als in Mattheus 16: "dit zal niet gebeuren!" En dan
zegt hij hier, in vers 37, "Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?
Mijn leven zal ik voor U geven." Dit is dezelfde houding die Petrus in
Johannes 18 ingeeft om met een zwaard Jezus te willen verdedigen
– bij die gelegenheid slaat hij het rechteroor van een slaaf van de
Hogepriester af, van Malchus. Petrus wil niet dat Jezus zal lijden,
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Petrus wil niet dat Jezus alleen weg gaat, Petrus wil niet dat Jezus
wordt gearresteerd.
"Mijn leven zal ik voor U geven." Petrus zegt hiermee misschien
dat hij er klaar voor is om vóór Jezus te sterven, zoals hij bereid was
om het zwaard te gebruiken om Jezus te verdedigen in hoofdstuk
18. Of misschien bedoelt hij zelfs, dat hij bereid is om mét Jezus te
sterven. Dat gevoel bestond ook wel bij de discipelen zoals Thomas
het formuleerde in hoofdstuk 11, toen Jezus aankondigde dat Hij
terugging naar Judea vanwege de dood van Lazarus: "Laten ook wij
gaan om met Hem te sterven." Er kan geen twijfel bestaan aan de
liefde van Petrus voor Jezus. En die liefde gaat inmiddels zover, dat
Petrus bereid is om te accepteren dat Jezus moet sterven. Met zijn
liefde is niets mis. Maar hij zegt wel dat hij het beter weet dan
Jezus. Jezus zegt dat hij moet achterblijven terwijl Jezus heengaat,
en dan zegt Petrus dat hij zou moeten meegaan. Wonderlijk, deze
directe tegenspraak tot Jezus.
Maar dan komt de schok. Jezus antwoordt op deze uitspraak van
Petrus in vers 38: "Zult u uw leven voor Mij geven?" Is dat werkelijk
wat je hier zegt Petrus? "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal
niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben." Wat
een schok moet dat voor Petrus zijn geweest. Vanaf dat moment
zwijgt hij dan ook. Maar volgens Mattheus is het gevoel bij Petrus
hetzelfde gebleven. Op het moment dat ze de Hof van Gethsemane
binnentreden, zegt Jezus in Mattheus 26:31, "U zult in deze nacht
allen aanstoot aan Mij nemen." De schapen van de kudde zouden
uiteengedreven worden nadat de Herder was geslagen, zoals
Zacharia (13:7) al gezegd had. En dan zegt Petrus opnieuw: "ik zal
nooit aanstoot aan U nemen." En dan nog eens in vers 35: "Al moest
ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!" Nu weten
we al dat Petrus wel degelijk Jezus heeft verloochend. Maar laten
we niet vergeten wat Mattheus schrijft aan het eind van vers 35, namelijk: "Hetzelfde zeiden ook al de discipelen." Wat Petrus hier niet
kon waarmaken, konden zij ook niet waarmaken. Lees maar in vers
56 van Mattheus 26: "Toen verlieten al de discipelen Hem en
vluchtten."
Jezus zegt hier niet alleen dat Petrus Hem zal verloochenen, maar
Hij kondigt aan dat Petrus dat driemaal zou doen, en Hij geeft zelfs
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een tijdstip. "De haan zal niet kraaien et cetera." In de joodse tijdrekening waren er vier periodes in de nacht. De eerste periode was
de avond, van 6 tot 9 uur, dan de tweede periode van 9 tot 12 – dat
heette het "midden van de nacht" – dan van 12 tot 3 uur - en dat
werd het "gekraai van de haan" genoemd. En dan was er nog de
ochtend - het opgaan van de zon - als vierde deel van de wat wij
nacht noemen – van 3 tot 6 uur 's morgens. "Vóór het gekraai van
de haan" betekent dus ergens tussen 12 en 3 uur 's morgens. En
letterlijk zouden om 3 uur 's nachts ook inderdaad de hanen gaan
kraaien en Petrus zou zich herinneren aan deze woorden van Jezus.
Er zit inderdaad een grote kloof tussen wat Petrus heeft gezegd
en wat hij heeft gedaan. Hij heeft zeker niet zijn woord gestand gedaan dat hij zijn leven zou geven voor Jezus. Integendeel. Hij heeft
geprobeerd om zijn leven te redden door Jezus te verloochenen. En
hij deed dat niet door te zwijgen of weg te lopen, maar hij deed het
met luide stem, terwijl hij zijn woorden kracht bijzette met een eed
tegenover vele getuigen.
Maar waarom was Petrus niet in staat om zijn belofte tegenover
Jezus te houden? In Lukas 22:31 lezen we dat Jezus tegen Petrus
zegt: "Simon, Simon, zie, de satan heeft u opgeëist om te ziften als
de tarwe." (Het woordje "allen" dat we hier vinden in de HSV staat
niet in de grondtekst.) Ziften was het proces om de goede tarwe
over te houden, en de dorpen en andere onreinheid te verwijderen.
Het was een test. Dit was een test voor Petrus, zoals er ooit ook een
test was voor Job. En Jezus geeft hem dan deze profetie mee: "En u,
als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders."
Petrus zou Jezus verloochenen, maar daarna tot inkeer komen. En
dan zou hij de taak hebben de broeders te versterken, of, zoals
Johannes het vertelt in hoofdstuk 21, om de lammeren en de
schapen van de kudde van Jezus te weiden en te hoeden.
Maar Petrus is geneigd om op te scheppen, om zich te "beroemen". Zo wordt het genoemd in Spreuken 20:14, "Het is slecht, het
is slecht, zegt de koper, maar als hij weggaat, dan beroemt hij zich."
Of in 1 Kon. 20:11, "Wie zijn wapens aangordt, moet zich niet
beroemen als iemand die ze aflegt." Dit beroemen of in modern
Nederlands, dit opscheppen, is wat Goliath deed tegenover David,
en de valse profeten van Baal tegenover Elia. (1 Sam 17 en 1 Kon.
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18) We vinden het ook in Handelingen 5:36, waar iemand met de
naam Theudas "zei dat hij wat was", maar het einde van het liedje
was dat "hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn
verstrooid en tot niets geworden." Dit is dus wat Petrus deed, zich
beroemen, opscheppen, zichzelf groter voordoen dan hij in werkelijkheid was. Elke keer wanneer wij ons iets voornemen om te doen
vanuit onszelf, of wanneer wij iets zeggen over ons eigen vermogen
vanuit onze eigen vleselijke gedachten en gevoelens, of een belofte
doen buiten Gods Geest om, is dat eigenlijk een "zich beroemen",
een opscheppen.
Wat wel is toegestaan, is een roemen in anderen, een
opscheppen over anderen. Paulus schrijft in 2 Kor. 7:14, "Want als ik
in enig opzicht bij hem over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd geworden." Tegenover Titus is al dat roemen van Paulus
over de gemeente in Korinthe waarheid gebleken. Het goede bij
anderen naar voren halen en het prijzen en roemen, is dus op
zichzelf een goede zaak. Maar kwalijk is deze eigen roem van
Petrus, die – zoals het spreekwoord zegt – die stinkt.
Petrus roemde er wel over dat hij een getrouw discipel was en
Jezus wilde volgen, maar in zekere zin laat hij Jezus al eerder in de
steek. Juist in de Hof van Gethsemane was er de mogelijkheid om
Jezus in Zijn laatste uren te ondersteunen. Wanneer Hij aan de
discipelen vraagt in Lukas 22 om te bidden – in vers 40, bid dat u
niet in verzoeking komt – blijkt dat zij dat gebed niet kunnen
volhouden. Vers 45: "en toen [...] kwam Hij bij Zijn discipelen en
vond hen slapend van droefheid." Dat was de tweede oorzaak dat
Petrus niet bij machte was zich aan zijn belofte te houden. Hij kon
niet volharden in het gebed. Maar het gebed waardoor iemand in
een levende relatie met de Heere blijft staan, dat is het wat kracht
geeft om de verleiding te weerstaan. Zonder het gebed vertrouw je
teveel op het eigen vlees en te weinig op God. Maar deze les heeft
Petrus geleerd, zoals blijkt uit wat hij zelf schrijft in 1 Pe. 4:7, "wees
daarom bezonnen en nuchter in de gebeden." Want dat betekent:
blijf wakker en alert en volhard in het gebed. De verloochening van
Jezus is mede een gevolg van het feit dat Petrus in slaap viel terwijl
hij had moeten bidden.
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Dus Petrus vertrouwde teveel op zijn eigen kracht, zijn eigen vlees
en volhardde niet in het gebed. Maar in de derde plaats handelde
hij te snel en sprak hij te snel. Dat blijkt ook uit het feit dat hij in de
Hof van Gethsemane onmiddellijk met zijn zwaard gereed staat om
Jezus te verdedigen en in het wilde weg zwaaiend met dat zwaard
zelfs de slaaf van de Hogepriester raakt. Het is impulsief gedrag en
het heeft ook maar weinig effect. Jezus moet het oor van de slaaf
helen – wat dan wel weer aan ons de gelegenheid geeft om de
houding van Jezus te zien tegenover degenen die Hem kwamen
arresteren. Zelf hen benadert Hij met liefde. Jezus zegt op dat
moment: "laat hen tot hiertoe begaan." Ik denk dat Hij dat gezegd
heeft tegenover de tempelwacht. Het betekent zoveel als: neem het
Petrus niet kwalijk, hij is een beetje onbezonnen. Jezus neemt het
voor Petrus op, herstelt de schade en redt zo Petrus uit de handen
van de tempelwacht. En dat zal de reden zijn dat ze alleen Jezus
meenemen en Petrus laten gaan. We weten dat Jezus onze
Hogepriester is die voor ons bidt. Zal dit niet heel vaak de inhoud
van Zijn gebed zijn? Vergeef hem, Vader, want hij denkt niet na, hij
slaapt in plaats van te bidden, hij doet maar wat in het wilde weg.
Zelfs onze goede bedoelingen kunnen in strijd zijn met Gods wil,
met als mooiste voorbeeld het voorbarige woord van de profeet
Nathan bij het voornemen van David om voor de Heere een tempel
te bouwen. De profeet Nathan vindt dat een prachtig plan. Maar
dan spreekt God in de nacht tegen Zijn profeet en zegt tegen hem,
Nathan, ik wil niet dat David voor Mij een tempel bouwt en je hebt
dat ook niet eens aan Mij gevraagd.
In Mattheus 26 zegt Jezus ook tegen Petrus: "Of denkt u dat Ik
Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan 12 legioenen
engelen ter beschikking stellen?" Heeft Jezus het zwaard van Petrus
nodig? Het optreden van Petrus met het zwaard is ondoordacht.
Maar Petrus had een te hoge dunk van zichzelf, was te weinig
volhardend in het gebed en handelde impulsief en te snel.
En dan is er nog een vierde reden. Wanneer ze Jezus meegenomen hebben om Hem te brengen naar het huis van de Hogepriester,
lezen we: "En Petrus volgde op een afstand." Zodra een discipel van
de Heere Hem alleen maar op afstand volgt, gaan dingen mis. Want
wat gebeurt er? Dezelfde mensen die net Jezus hebben gearres-
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teerd steken een vuur aan en gaan daaromheen zitten. En wat doet
Petrus? Hij gaat in hun midden zitten. Drie jaar lang heeft hij Jezus
gevolgd, en nu zit hij in de vergadering van de zondaars. In het midden zelfs. Als het dienstmeisje hem herkent als een van Jezus' volgelingen, voelt hij meteen het gevaar. En dan komt de verloochening.
Tot driemaal toe.
Er zijn dus vier redenen of beter oorzaken voor de verloochening
van Jezus door Petrus. Het roemen oftewel het vertrouwen in eigen
kracht is het eerste; het verwaarlozen van het gebed is het tweede;
het handelen en spreken zonder overleg en eveneens zonder gebed
is het derde; en het vierde tenslotte is het afdwalen uit de nabijheid
van Jezus – volgen op afstand en dan gaan zitten in de vergadering
van de zondaars. Het zijn ook voor ons de oorzaken van de verloochening van Jezus, van het falen van ons getuigenis, van de
zwakte van onze navolging van Jezus.
Maar Petrus zou uiteindelijk toch zijn leven geven voor zijn Heere.
Na de opstanding heeft Jezus dat ook als een profetie over hem
uitgesproken: "maar als u oud geworden bent, zult u uw handen
uitstrekken" – een beeld van de kruisiging – "en een ander zal u
omgorden en u brengen waar u niet heen wilt." Deze dood van
Petrus zou God verheerlijken – voegt Johannes eraan toe in
hoofdstuk 21:19. Zo kan het goedkomen met een dwalende
discipel.
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70 – Jezus is de Weg
Joh. 14:1-6
De discipelen hebben in korte tijd veel verwarrende en teleurstellende mededelingen moeten verwerken. Ze hebben met elkaar
ruzie gemaakt over de vraag wie van hen de voornaamste plaats
zou innemen. Jezus heeft hun houding doorzien en een weg van nederig dienstbetoon aangewezen met de voetwassing. De discipelen
die zich de toekomstige meesters maanden, worden hard op hun
nummer gezet: tegenover elkaar moeten ze de plaats van een
dienaar aannemen. Dan komt het verraad van Judas, dat op dit
moment voor hen nog niet eens helemaal duidelijk is. Ze zullen vermoed hebben dat er iets bijzonders aan de hand is. Dan komt de
herhaalde aankondiging van Jezus, zoals in 13:33, dat Hij van hen zal
heengaan, terwijl zij Hem niet kunnen volgen. Dat horen ze, terwijl
ze eigenlijk verwachten dat Jezus ofwel Zijn missie zal vervolgen en
zal doorgaan met Zijn prediking, ofwel in deze dagen het Koninkrijk
van God zal oprichten. In dat laatste geval rekenden zij erop dat zij
aan Zijn rechter- en linkerhand zouden delen in de regeringsmacht
van God. En dan krijgt vooral Petrus nog te horen, dat hij niet bij
machte zal zijn om Jezus te volgen in de komende tijd, dat hij Jezus
zal verloochenen – terwijl hijzelf uitschreeuwt dat hij zijn leven voor
Jezus zal geven. Ze zullen ook aan Jezus hebben gezien, dat Zijn
geest in beroering was, zoals we lezen in 13:21. Deze avond gaat
alles anders, voelt alles anders, lijkt de toekomst geheel anders dan
hun verwachting.
Dat zal de reden zijn dat hoofdstuk 14 nu opent met de woorden:
"Laat uw hart niet in beroering raken." Misschien kun je beter vertalen: hou er mee op om in beroering te zijn in je hart. Ze zijn al
beroerd in hun hart, ze voelen zich al slechter dan ooit, en daarom
is het eerder een oproep om hun angst en onzekerheid te laten
weg-vloeien dan dat ze die moeten voorkomen. Jezus, die Zelf al
innerlijk in beroering is vanwege Zijn naderende dood, treedt nu op
als de trooster van Zijn discipelen. En die troost is heel eenvoudig:
vertrouw op Mij, zegt Jezus. "U gelooft in God, gelooft ook in Mij."
Het eerste is een vaststelling: jullie geloven in God. Neem dat als
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het uitgangspunt, zegt Jezus. Je hebt toch vertrouwen in God? God
in Zijn wijsheid en almacht kan toch voorzien in al jullie noden ondanks het feit dat Jezus moet heengaan en ze zal achterlaten. Maar
dan komt een gebiedende wijs: gelooft ook in Mij. Net zoals je in
God gelooft, moet je geloven in de Zoon van God. De Vader en de
Zoon zijn één.
Daar zit nog een bijzondere gedachte achter. Zij geloofden in een
God die ze niet konden zien. God is Geest (Joh. 5:24) en niemand
heeft ooit God gezien (Joh. 1:18). Zij geloofden in God maar zij geloofden ook in de openbaring van deze God door middel van het
vleesgeworden Woord. Zij hebben een belijdenis afgelegd: U bent
de Zoon van God, de Koning van Israël (Joh. 1:50). En daarom
hebben ze gezegd tegen Hem, dat Hij de Heilige Gods is en dat Hij
woorden van eeuwig leven heeft (Joh. 6:68, 69). De pointe van de
woorden van Jezus is dus deze: zoals jullie geloofd hebben in de onzichtbare God, zo zul je ook in Mij moeten geloven, wanneer Ik onzichtbaar ben geworden, aan je oog onttrokken ben. Op dit moment
is hun geloof nog sterk verweven met wat ze zien. Thomas is
geenszins de uitzondering, wanneer hij later zegt: ik zal niet geloven
tenzij ik Hem zie en mijn vingers in Zijn wonden leg. Zo denken de
discipelen allemaal op dit moment. Maar de onzichtbare God is
nooit ver weg. "Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik
niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u mee
gaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten." (Deut. 31:6) En zo zal
ook Christus de Zijnen nooit verlaten, ook al gaat Hij terug naar de
Vader en is dan niet langer zichtbaar voor Zijn discipelen. Petrus zou
het zelf later schrijven: "Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u
Hem toch lief." (1 Pe. 1:8a) U verkrijgt "het einddoel van uw geloof,
namelijk de zaligheid van uw zielen" – hoewel u Hem nu niet ziet,
maar wel gelooft. Dat werd de boodschap van Petrus.
Meteen na deze oproep om al je vertrouwen te stellen in Christus,
in dezelfde mate als in God Zelf, komen dan deze bekende woorden. "In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo
was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u
gereed te maken." (Vers 2) Wat is precies het "huis van Mijn
Vader"? In Johannes 2:16 zegt Jezus: "maak niet het huis van Mijn
Vader tot een huis van koophandel." Daar is het dus de tempel. Dat
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kan hier niet het geval zijn, omdat Hij al heeft gezegd dat van deze
tempel geen steen op de andere zal blijven staan. De schrijver van
de brief aan de Hebreeën geeft ons een aanwijzing. Hij schrijft:
"Want Christus is niet binnengaan in het heiligdom dat met handen
gemaakt is en dat een tegen beeld is van het ware, maar in de hemel zelf." (Hebr. 9:23) De tempel is een tegenbeeld, een aardse kopie van een hemelse werkelijkheid, van de hemelse tempel. Het
"huis van Mijn Vader" in het tweede hoofdstuk is de kopie van het
huis waar Jezus het nu over heeft.
Soms wordt de hemel aangeduid met de uitdrukking "hemels
vaderland" omdat het een werkelijk thuis is. In Openbaring 21 is het
een stad, omdat er gewoond wordt, en mensen er "burgers" van
kunnen zijn. Soms heet het eenvoudig het Koninkrijk van God, omdat Gods wil daar volledig wordt gedaan. Soms heet het een paradijs vanwege de schoonheid ervan, maar hier heet het een Huis omdat het de plaats is waar Gods familie wonen kan. Het huis van de
Vader. Een aardse vader bouwde in die tijd voor zichzelf en zijn
bruid een huis waar ook zijn kinderen opgroeiden. En als dan een
van zijn kinderen volwassen werd en ging trouwen, bouwde die zijn
eigen huis aan het huis van zijn vader vast. En zo kon je zeggen, dat
dit huis van de vader vele "woningen" had. Zo was het ook met de
hemel. En dan zegt Jezus: "als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken." Met andere woorden, als er geen plaats zou zijn in de hemel – omdat Hij
gezegd had "waar Ik heenga kunnen jullie niet komen" – dan zou
Jezus dat wel gezegd hebben.
Met een andere versindeling kun je het zo lezen: als dat niet zo
was, zou ik jullie dan gezegd hebben: "Ik ga heen" – Ik ga heen tot
de Vader met de bedoeling... – "om een plaats voor u gereed te
maken?" Jezus maakt Zijn discipelen dus duidelijk dat Zijn
heengegaan het doel heeft om voor de discipelen een plaats in de
hemel veilig te stellen. En dan zal Hij terugkeren aan het eind van de
tijden en "zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben."
(Vers 3) Deze bewoning van de hemel zal dus plaats hebben vanaf
het moment dat Jezus terugkeert. In de tussentijd zijn de overledenen met hun ziel in de tegenwoordigheid van de Heere, in de
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'schoot van Abraham', maar dit gaat over de uiteindelijke hereniging van ziel en lichaam in de hemelse stad Jeruzalem.
Wat is dan de hemel? Het is de plaats waar Christus is en waar
elke gelovige in Christus zal worden ontvangen, om daar in een
volmaakte persoonlijke relatie met Hem te bestaan. Dat is de belofte die Christus hier aan Zijn discipelen geeft. Hij moet weggaan,
zij moeten nog blijven. Hij zal een woning voorbereiden in het huis
van Zijn Vader, en daar zal Hij elke gelovige ontvangen.
Jezus zegt dan in vers 4: "En waar Ik heenga, weet u, en de weg
weet u." Thomas antwoordt: "Heere, wij weten niet waar U heen
gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?" Wisten ze dat niet? In
hoofdstuk 7:33 had Jezus al in het openbaar gezegd:" Nog een korte
tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden
heeft." En wisten ze de weg niet? Maar had Jezus dan niet gezegd:
"wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven"? (11:25) In
Johannes 10 noemt Jezus Zichzelf de Deur van de schaapskooi. Ze
hadden het al kunnen weten. Maar toch komt dan dit prachtige
antwoord in vers 6.
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij." Dit is de zesde keer dat Jezus zo nadrukkelijk
met de uitdrukking "Ik ben" over Zichzelf spreekt. De claim van
Jezus is heel duidelijk. Hij is de enige toegangsweg tot God, Hij is de
waarheid over God, en Hij is het leven van God zelf. Hij is de Weg –
de toegangsdeur zoals in hoofdstuk 10. Hij is de Waarheid – zoals in
1:18, "de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die
heeft Hem ons verklaard." En Hij is het Leven – "In het Woord was
het leven" (1:4), Hij heeft "het leven in Zichzelf" (5:26). Niemand
anders kan dat claimen. En vanwege deze woorden werden de
eerste christenen de mensen van "De Weg" genoemd, omdat hun
verkondiging was dat Christus de Weg is en geen ander.
De woorden van Jezus in vers 2 worden vaak misbruikt om het tegendeel te beweren van vers 6. Het Vaderhuis heeft vele woningen
gaat dan betekenen, dat iedereen met welke religie dan ook
aanvaardbaar zou zijn voor God, als je maar een goed leven leidt. Je
komt tot dit goede leven door je verstand te gebruiken, en wanneer
je een goed leven hebt gehad kan God jou de rest vergeven. Het is
een mooie, aardige, aantrekkelijke, verdraagzame vorm van religie
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die zich hier meester maakt van een vers uit de Bijbel. Maar er staat
heel duidelijk: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Als het
dan al zo is, dat mensen met een andere religie toch voor God aanvaardbaar zijn – joden, moslims, boeddhisten, hindoeïsten et cetera
– dan is hun toegang tot de Vader niet door iemand anders dan
door Jezus. Wie tot de Vader komt, moet door de enige Deur gekomen zijn.
Niemand komt tot de Vader door het beoefenen van een religie,
ook christenen niet. Onze kerkelijke instituties en rituelen zijn
eerder nog hinderpalen dan hulpmiddelen. Religie betekent niets.
Alleen het geloof in het vleesgeworden Woord telt. God kennen
zoals Jezus Hem geopenbaard heeft: vol van genade en waarheid,
vol van licht en leven; een Jezus Die kwam in nederigheid om Zijn
leven af te leggen voor allen die in Hem zouden geloven. Niemand
komt tot de Vader behalve over de Weg van Jezus, in het licht van
de Waarheid van Jezus maar dan ook vol van het Leven van Jezus.
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71 – Jezus is God
Joh. 14:7-12
Wat de discipelen net gehoord hebben, is voor hen schokkend
geweest. Jezus gaat weg, wordt verraden, zal sterven, en Petrus zal
Hem verloochenen. Een triest einde in hun ogen van de weg die zij
met Jezus zijn gegaan. Wat Jezus nu wil duidelijk maken, dat is dat
zij erop kunnen vertrouwen dat deze laatste weg die Jezus gaat
geen verschrikkelijke nederlaag is, maar precies de manier waarop
God de verlossing zal bewerken. Het heengaan van Jezus is noodzakelijk om een plaats te bereiden in het huis van de Vader voor de
discipelen. En Jezus is voor allen de weg waarlangs zij die plaats
kunnen bereiken. Hij is die Weg in eigen persoon.
Vanaf vers 7 maakt Jezus duidelijk dat er een overgang plaatsvindt. Jezus gaat weg, maar Hij laat Zijn discipelen nu achter in de
handen van God de Vader. Zij wisten dat God de Vader van de Heer
Jezus Christus was. Zij wisten dat Hij de Zoon van God was. En nu
zegt Jezus dat ze hun vertrouwen moeten gaan stellen in Zijn Vader.
Hij is nu ook hun Vader. Als ze werkelijk hadden begrepen wie Jezus
is, dan "zou u ook Mijn Vader gekend hebben." Natuurlijk hebben ze
Hem wel gekend. Ze hebben het beleden dat Hij de Messias was, de
Heilige van God, de Zoon van David, de Zoon des mensen van Daniel
6, de Koning van Israël et cetera. Maar wat ze niet hebben begrepen
– ondanks de vele uitspraken van Jezus over Zijn eenheid met de
Vader – was dat Jezus werkelijk het vleesgeworden Woord is, God
Zelf in de Persoon van de Zoon. Zoals we lezen bij Paulus: "Hij is het
Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de
schepping." (Kol. 1:15) Of zoals Hebreeën 1 het zegt, dat Hij is de
"afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn
zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtige woord."
(Hebr. 1:3) Het is immers deze belijdenis, die het "geheimenis" van
alle ware aanbidding is: "God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest" et cetera. (1 Tim. 3:16) De discipelen wisten wel wie Jezus was, en ze zagen aan de wondertekenen de hemelse herkomst van Jezus, maar hun inzicht in Zijn Persoon was nog
niet volledig of volgroeid. Na de opstanding zou dat veranderen.
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Dan horen we immers dat dezelfde Thomas die hier vol vragen was
– "Heere, wij weten niet waar U heen gaat... vers 5 - tot een
belijdenis komt en zegt: "Mijn Heere en mijn God!" (Joh. 20:28)
Hij heeft hun vragen beantwoord over het Koninkrijk, hij heeft ze
de waarheid over de verlossing meegedeeld, Hij heeft hun de wil en
het hart van de Vader geopenbaard, maar nu: "van nu af kent u
Hem" – de Vader – "en hebt u Hem gezien." (Vers 7) Van nu af moeten de discipelen hun vertrouwen op God de Vader stellen. En ze
weten wie Hij is, omdat ze Jezus, de Zoon hebben leren kennen.
Door middel van de Zoon kennen ze de Vader, en ontvangen ze later de Heilige Geest. De intieme eenheid van Vader, Zoon en Heilige
Geest kennen ze nog niet – en het zou de kerk ook een paar eeuwen
nadenken kosten, om tot een voorlopige omschrijving te komen van
deze zowel werkelijke als mysterieuze eenheid van de drie personen
van de godheid.
Op dit moment is dit alles nog niet duidelijk. Vandaar de vraag
van Filippus in vers 8: "Heere, laat ons de Vader zien en het is ons
genoeg." Het belangrijkste van alles wat de discipelen weten, hebben ze ook gezien. Maar nu spreekt Jezus over de Vader, dat is de
God die niemand ooit gezien heeft. Vandaar deze vraag. Als Jezus
zegt dat zij de Vader kennen en dat zij Hem hebben gezien, dan
roept dat bij Filippus deze vraag op. Het is alsof hij zegt dat hij die
Vader nog helemaal niet heeft gezien zoals hij wel Jezus gezien
heeft. Achter de vraag van Filippus zit dus de vanzelfsprekende aanname, dat de Vader en de Zoon gescheiden van elkaar zijn. En dat
ondanks het feit dat Jezus uitdrukkelijk heeft gezegd: "Ik en de
Vader zijn één." (Joh. 10:30) Filippus heeft een of ander visioen
nodig, hij wil God Zelf met zijn eigen ogen zien. Hoe kan hij
vertrouwen op de Vader – vooral vanwege het feit dat Jezus nu van
hen zou worden weggenomen – als hij die Vader niet gezien heeft?
Misschien heeft hij er op gehoopt dat hij een of ander visioen van
God zou kunnen krijgen zoals Mozes of Jesaja hebben gehad.
Filippus heeft dezelfde graad van ongeloof, die we later ook bij
Thomas zullen zien. Thomas immers zei dat hij beslist niet zou
geloven, als hij niet de littekens op het lijf van Jezus zou zien.
Het antwoord van Jezus bevat een licht verwijt. In vers 9 horen
we Hem zeggen: "Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet,
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Filippus?" Drie jaar lang is Filippus bij Hem geweest, en nog steeds
begrijpt hij het niet? "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?" En dan verwijst
Jezus naar de twee vormen van bewijs die Hij heeft gegeven. Vers
10: "Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De
woorden die Ik tot u spreekt, spreek Ik niet uit Mijzelf, - maar het
zijn de woorden van de Vader, en als u die niet gelooft - maar de
Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken." Er zijn de woorden van
Jezus, met het gezag en de heldere waarheid van God Zelf; en er zijn
de daden van Jezus, de wonderen die alleen de almachtige God zou
kunnen verrichten – beide vormen van bewijs hebben de discipelen
drie jaar lang kunnen meemaken. Waarom dan moet Filippus nog
vragen: "Toon ons de Vader?" En het is vooral zo schrijnend wat
Filippus hier vraagt, omdat Jezus al eerder tegen de joodse leiders
heeft gezegd: "de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij."
En dan is het antwoord: "Waar is Uw Vader?" Toon ons die Vader
dan maar, laat ons die God maar eens zien waarvan jij, Jezus, zegt
dat Hij Jou gezonden heeft! Ook in dat gesprek zegt Jezus: "als u Mij
kende, zou u ook Mijn Vader kennen." (Joh. 8:18, 19) Maar nu
komen deze woorden niet van ongelovigen, maar van de discipel
Filippus.
Het antwoord dat Filippus krijgt, lijkt dan ook in hoge mate op het
antwoord dat Jezus aan de ongelovige joden in hoofdstuk 8 heeft
gegeven. "Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is,
en zo niet" – als je dat niet kunt geloven omdat je het niet kunt zien
– "geloof Mij dan om de werken zelf" – denk dan maar eens terug
aan de wondertekenen die Jezus heeft verricht en probeer dan te
begrijpen wat je daarin hebt gezien. Het is eigenlijk, van ons uitgezien, heel vreemd. Deze discipelen dachten God te kunnen zien in
een wolk, in een vuur: of in een of ander visioen. Maar nu ze Hem
zien in de gedaante van een Mens, duidelijker dus dan ooit in het
verleden mogelijk was, duidelijker dan de verschijning van een
engel, dringt het niet tot hen door.
Wij in onze tijd leven uit geloof. Wij hebben Jezus niet gezien,
Hem niet met onze handen kunnen aanraken, we hebben zelfs geen
verschijning van Hem meegemaakt of Zijn Hemelvaart kunnen
aanschouwen. We hebben niet zoals Thomas onze handen op de
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littekens in Zijn lichaam kunnen leggen. Maar we hebben wel het
woord gehoord dat Jezus tegen Thomas uitspreekt: "zalig zijn zij die
niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven." Als dat woord in
ons doordringt, zoals met alle woorden van de Schrift, gaan we op
een ander fundament staan. Waarom geloof ik het evangelie?
Waarom geloof ik in het bestaan van God en Jezus? Ik heb nooit
God gezien, ik heb nooit een stem uit de hemel gehoord, ik heb
nooit een engel ontmoet of een visioen van Jezus gehad. Er zijn mij
ook geen wetenschappelijke bewijzen bekend waaruit het bestaan
van God blijkt; ook geen historische en definitieve bewijzen voor
het leven van Jezus. Er zijn wetenschappelijke en historische aanwijzingen voor het geloof genoeg, maar "bewijzen" – argumenten
en feiten die zelfs een verstokt ongeloof zouden kunnen weerleggen – bestaan er niet.
Waarom geloof ik dan? Omdat ik Jezus wel degelijk heb “gezien”
– in de tekst van de bijbel. Omdat ik apostelen heb ontmoet – in de
tekst van de bijbel. Omdat ik in dit wonderbare boek wel degelijk
een stem uit de hemel hoor – op elke bladzijde van de bijbel. Omdat
in de pagina's van dit boek, in de woorden van al deze getuigen God
aan mij is geopenbaard. De bijbel is een onwankelbaar en volmaakt
getuigenis van de waarheid en daarom geloof ik het evangelie, en
daarom geloof ik dat ik zie en hoor van deze Zoon van God, van God
de Vader en de Heilige Geest. Ik erken het als de waarheid en ik
geloof in die waarheid.
Maar toch. Het betekent wel dat we niet leven op grond van wat
we zien of uit onszelf kunnen weten, maar dat we leven op grond
van geloof. Wij zijn diegenen die worden zalig gesproken omdat wij
niet gezien hebben en toch geloven. En niet zomaar in het wilde
weg wat geloven, maar omdat wij geloven wat de bijbel ons zegt.
Daarin ligt het bewijs, het getuigenis waar wij onze zekerheid op
baseren. Als mijn geloof wankelt zou ik in de verleiding kunnen
komen om tegen God te zeggen: 'laat het me toch zien, Heere, laat
mij U zelf zien, laat mij Jezus zien, verricht een wonder in mijn leven
zodat ik het kan zien, genees mij op wonderbaarlijke wijze, want
dan alleen kan ik het zien, laat een licht schijnen in de duisternis
zodat ik kan geloven.' Maar dat is voor mij geen waarachtig gebed.
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Er is een moment geweest dat de discipelen dat ook heel goed
hebben begrepen en tegen Jezus zeggen: "Vermeerder" – vergroot,
versterk – "ons het geloof." (Luk. 17:5) Is dat niet het waarachtige
gebed om geloof? Dat is geen gebed om onze gevoelens van
onzekerheid weg te nemen. Ons gevoel en onze ervaringen zijn precies dezelfde als die van ongelovigen. Zij zien wat wij zien. Zij maken
mee wat wij meemaken. Ziekte en dood treffen ons op dezelfde
wijze. Het verschil is alleen, of je er naar kijkt met gelovige ogen of
met ongelovige ogen. Het gaat om het perspectief waarin je het
leven ervaart. Als dat perspectief wordt bepaald door de openbaring van God in Zijn Woord, dan pas ervaar je het leven op een
andere wijze dan je ongelovige buurman. Maar dat is de juiste orde:
het Woord van God moet onze ervaringen bepalen en niet omgekeerd. Gods spreken gaat vooraf aan onze ervaringen. En daarom is
de belijdenis van het geloof ook veel belangrijker dan de ervaringen
vanuit mijn geloof.
Dat betekent dat ons geloof toeneemt niet naarmate wij het dieper voelen of beter ervaren, maar ons geloof neemt recht evenredig
toe met ons begrip van het Woord van God. De Schriften openbaren
God, en hoe meer je Gods openbaring leert kennen, des te groter
wordt je geloof, des te sterker wordt je geloof, des te zekerder
wordt je geloof. Wij moeten de overgang maken van het zien naar
het geloof – maar dat is ook de overgang tussen het gehecht zijn
aan eigen ideeën en invallen, eigen gevoelens en ervaringen, naar
de erkenning en de kennis van het Woord van God. Het is een
Woord waar wij ons voor buigen. Dat is wat Jezus hier ook tegen de
discipelen zegt. Hun geloof moet niet zijn gebaseerd op wat ze nu
nog te zien krijgen, maar gebaseerd zijn op de woorden die Jezus
sprak en de betekenis van de daden Hij in hun midden verricht
heeft. Zij maakten het mee en werden getuigen, wij hebben het niet
meegemaakt en lezen het getuigenis. Maar de inhoud van hun en
ons geloof is en blijft hetzelfde. Zij waren net zoals wij in staat om te
erkennen en te belijden dat Jezus de woorden sprak die Zijn hemelse Vader Hem gegeven had; en dat Hij alleen de dingen deed,
die Hij Zijn Vader had zien doen.
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Dan is er nog in dit gedeelte een tweede openbaring die nu niet
gaat over Zijn Persoon en over het geloof in Hem, net zozeer als in
God de Vader. Nu gaat het over Zijn macht. Zo lezen we in vers 12:
"voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die
Ik doe, ook doen."
In de eerste plaats is het een mededeling bestemd voor de 11 dicipelen. Zij zullen gaan doen wat Christus al gedaan heeft. Ook deze
apostelen hebben op bepaalde momenten en voor een bepaalde
tijd dezelfde wonderen verricht die Jezus had gedaan: zieken genezen, demonen uitgedreven, doden opgewekt. Dit zijn de "tekenen
van een apostel", zoals Paulus schrijft: "De tekenen van een apostel
zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en
krachten." (2 Kor. 12:12) Alleen in deze generatie waren de apostelen bij machte om het te doen. Dat was nodig omdat de Bijbel er
nog niet was. De verkondiging van de apostelen moest bevestigd
worden "door hem die Hem gehoord hebben." Dat is de verkondiging van de apostelen. Daartoe kregen zij een bijzondere gave van
de Heilige Geest zoals we lezen in Hand. 1:8 "maar u zult de kracht
van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde." Maar in de apostolische generatie geldt bovendien: "God heeft er bovendien mede getuigenis
aan gegeven – heeft gegeven, dus nu verleden tijd – door tekenen,
wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest." En
bij die gaven van de Heilige Geest moeten we volgens mij ook het
spreken in tongen rekenen. Maar toen eenmaal de Bijbel was geschreven, was dit alles niet meer nodig. Gods Woord is sinds die
eerste generatie overal toegankelijk geworden en de Heilige Geest
is overal om dat Woord in de harten van mensen te bevestigen en
ons in de hele waarheid in te leiden.
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72 – De aankondiging van de Trooster
Joh. 14:12-20
Na het schokkende bericht dat Jezus van hen zal weggaan en de
even schokkende aankondiging van de verloochening door Petrus,
geeft Jezus eerst vier troostende woorden aan Zijn discipelen. Twee
ervan hebben we in het vorige hoofdstuk al besproken. Het eerste
was: Jezus is God Zelf. "U gelooft in God, gelooft ook in Mij." Het
tweede was de aankondiging van het Vaderhuis met zijn vele
woningen. Hoewel het heden voor de discipelen onzeker was, konden ze er volstrekt zeker van zijn dat ze ooit zouden aankomen,
waar hun Heere naar toe ging. Dan "kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." (Vers 3)
Het derde troostwoord vinden we in vers 12. Voor de discipelen
zou het vertrek van Jezus niet betekenen, dat zij krachteloos zouden
achterblijven. Speciaal voor de apostelen geldt, dat zij "de werken
die Ik doe, ook [zullen] doen", ja zelfs "grotere" dan deze. Zo lezen
we dat ook in het boek Handelingen. Het vierde troostwoord vinden
we in vers 13 en 14. Het is de belofte dat alles wat de discipelen
zullen vragen in de Naam van Christus, gedaan zal worden. Met het
doel dat "de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden." Niet elk
verzoek dus wordt ingewilligd, maar elke bede wordt verhoord die
werkelijk in Zijn Naam wordt gebeden, en die deze verheerlijking tot
doel heeft. Vers 14 geeft dan de korte vorm van deze belofte: "Als u
iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."
Daarmee komen we aan het vijfde, zeer uitgebreide troostwoord.
Dit is de aankondiging van de komst van de Trooster Zelf, de Heilige
Geest. Het gedeelte begint echter met het algemene beginsel dat
de achtergrond vormt van de komst van de Heilige Geest. "Als u Mij
liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht." Dat zelfde beginsel komt
aan de orde in vers 21, 23, 24, en in 15:10, 14. De belofte van de
Heilige Geest die nu volgt, heeft dus in de eerste plaats betrekking
op mensen die liefde koesteren voor de Heere Jezus. Dat is de
conditie voor alles wat volgt. De enige test van deze liefde is de
gehoorzaamheid. Het gaat dus niet om wat je zegt, of om het zingen
van mooie liederen. Wie Hem liefheeft, neemt Zijn geboden in acht.
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Het zichtbare effect uiteindelijk van deze liefde is dus het gehoorzamen aan de geboden van de Heere.
Johannes zegt dat ook in zijn brief. "Dit is de liefde tot God, dat
wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware
last." (1 Joh. 5:3) "Wie niet liefheeft, kent God niet", zegt Johannes
ook in 1 Joh. 4:8. En dat is een liefde niet met het woord of met de
tong, maar "met de daad en in waarheid." (1 Joh. 3:18) Maar wat is
dan dit gebod? Misschien wel in de allereerste plaats wat we ook in
deze eerste brief van Johannes lezen en wat we ook in het volgende
hoofdstuk van het evangelie naar Johannes zullen vinden, namelijk:
"En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn
broeder moeten liefhebben." (1 Joh. 4:21) En minstens daaraan gelijk uiteraard, het gebod in Hem te geloven waarmee hoofdstuk 14
van Johannes ook begint. Zonder dat geloof, is er geen liefde tot
God en dan ook geen liefde tot de broeder.
Twee dingen moeten hier meteen bij gezegd worden. In de eerste
plaats is het ook denkbaar dat de liefde voor de Heere zich uit op
andere wijze. Zo kun je het verdriet van de discipelen over het
heengaan van Jezus als een bewijs van hun liefde zien. Toen Jezus
Lazarus uit de dood opwekte, was ook Hij vol tranen. En wat zeggen
de joodse vrienden van Maria en Martha dan? "Ziet hoezeer Hij
hem liefhad!" De overmoedige belofte van Petrus dat hij Jezus zal
volgen en zijn leven voor Hem zal geven, kun je ook als een uiting
van liefde zien. Het wordt hier wel duidelijk, dat de ware liefde voor
Jezus niet in die emotionele reacties of ervaringen besloten ligt,
maar wel in de gehoorzaamheid aan Zijn woorden. Omgekeerd is
het natuurlijk ook zo, dat iemand die zich ergert aan Jezus of Hem
negeert in zijn leven, Jezus in het geheel niet liefheeft.
Het tweede dat hier gezegd moet worden heeft te maken met de
algemene vorm van de christelijke ethiek. De christelijke ethiek
begint niet met de geboden, en legt geen stelsel van gedragsregels
op om daarna pas te spreken over de liefde voor Jezus. We vinden
in het Nieuwe Testament een zeer groot aantal gedragsregels; meer
dan 1000 maal vinden we een gebiedende wijs specifiek gericht aan
gelovigen. Maar het uitgangspunt van de gehoorzaamheid is niet
het gebod op zichzelf. Zoals Paulus duidelijk maakt is het gebod op
zich wel heilig en goed, maar: "de zonde heeft door het gebod een

230
aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht,
want zonder de wet is de zonde dood." Paulus legt dit algemene
beginsel uit in Rom. 7:8, met behulp van het voorbeeld van het 10e
gebod, "U zult niet begeren." Alles wat eenvoudigweg de vorm
heeft van een extern gebod leidt ertoe dat bij mij de begeerte
wordt opgewekt om dat gebod overtreden, en mijn verstand zal
vervolgens proberen om mij van de schuld vrij te pleiten door
allerlei uitvluchten te bedenken. De christelijke ethiek begint anders, namelijk met de dankbare liefde en eerbied voor Jezus Christus die op natuurlijke wijze resulteert in de gehoorzaamheid aan
Hem. Maar de Christelijke ethiek zal vervolgens ook moeten
spreken over de kracht van de Heilige Geest die het ons mogelijk
maakt om deze gehoorzaamheid te volbrengen, immers wij zijn "geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." (Ef. 2:10)
Onze goedheid en rechtvaardigheid is een vrucht van de Geest,
zoals Paulus zegt in Ef. 5:9. Een christelijke levenswandel behelst
een toewijding van ons praktische leven - onze "lichamen"- aan
God als "een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk." Het
berust op een innerlijke verandering, een vernieuwing van onze
gezindheid, zodat we in staat zijn te begrijpen wat "de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." (Rom. 12:1, 2)
Maar waar komt deze innerlijke verandering en vernieuwing dan
vandaan? Ze is gewerkt door de heilige Geest. Voor degenen die
Hem liefhebben, en dat laten blijken uit de gehoorzaamheid aan
Zijn geboden geeft Jezus in vers 16 deze belofte: "Ik zal de Vader
bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven." Wat betekent hier
het woord Trooster? Het is de vertaling van het Griekse woord
paraklètos, dat zowel met Helper als met Trooster kan worden
vertaald. Daar zit een woordspeling in. De discipelen hebben een
trooster nodig, en dan zegt Jezus dat Hij een paracleet zal zenden,
een Helper. De Heilige Geest wordt er “bij”- Grieks: para – “geroepen” - Grieks: kleitos. En dan is er nog een element in het Grieks
dat we hier moeten begrijpen. Jezus spreekt in vers 1:16 over een
"andere" Trooster. Nu kent het Grieks twee verschillende woorden
voor "ander". Het ene woord, heteros, betekent een ander of iets
anders dat er op lijkt. Als ik het heb over mijn leesbril dan is die
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anders dan mijn gewone bril. Het is in die zin een andere bril. Een
"andere" bril omdat ze wel op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn.
En dan kan ik het woord heteros gebruiken. Maar als ik het woord
allos gebruik dan bedoel ik iets wat in alle opzichten hetzelfde is. De
Trooster die Jezus hier in het vooruitzicht stelt, is op geen enkele
manier te onderscheiden van Jezus zelf. Ook de Heilige Geest is God
Zelf, spreekt dezelfde woorden, heeft hetzelfde doel, heeft dezelfde
"waardigheid" omdat de Geest de volledige representant is van
Vader en Zoon. Johannes gebruikt hetzelfde woord parakleitos ook
voor Jezus zelf, maar dan wordt het vertaald met voorspraak, "wij
hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." (1 Joh. 2:1) Jezus is de oorspronkelijke Helper en
Trooster. Zoals Jezus in deze afgelopen drie jaren voor de discipelen
een paracleet geweest is – Hij is met hen opgetrokken, Hij heeft hen
geholpen, Hij heeft hen getroost, Hij heeft hen in de waarheid
ingeleid – zo zal de Heilige Geest hun Metgezel en Helper en Trooster en de Verkondiger van de waarheid zijn. Dat betekent dus niet
dat de gelovigen nu over twee verschillende Troosters beschikken,
maar het betekent dat Jezus en de Heilige Geest in essentie één en
dezelfde Trooster zijn.
De Trooster die Jezus zou zenden is volgens vers 17 de "Geest van
de waarheid." Deze Geest wordt gezonden in de Naam van Christus,
door God de Vader. Zo leert ons vers 26. En hoewel deze Geest dezelfde Waarheid en waardigheid heeft als Jezus Zelf, is deze Geest
er vooral op gericht om naar Jezus Christus te verwijzen. Onderwijs
is de voornaamste functie van de Geest. De Geest is niet alleen
maar de Waarheid – en herinner je dat Jezus Zichzelf de Waarheid
heeft genoemd – maar Hij onderwijst ook in de Waarheid. De Geest
onderwijst dus in alle dingen die van Jezus Christus zijn. Zoals we
lezen in het tweede deel van vers 26: "Die zal u in alles onderwijzen
en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." Dit is de
Geest over Wie Jezus zegt: "Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal
het uit het Mijne nemen en het u verkondigen." (Joh. 16:14)
Hoe zit het dan met de rest van de wereld? Vers 17 zegt over de
Geest, dat "de wereld [Die] niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal
in u zijn." De wereld is niet bij machte om de Heilige Geest te zien
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net zomin als de wereld het vermogen had om Jezus Christus te
begrijpen en te erkennen. In Johannes 8:45 zegt Jezus: "Maar Mij,
omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet." De waarheid die
door de Geest wordt gesproken, dezelfde waarheid die door Jezus
werd gesproken, ligt buiten het vermogen van de natuurlijke mens.
Want Hij is "een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik
van God gehoord heb." (Joh. 8:40) Omdat de mensen het licht
schuwen dat hen zou kunnen veroordelen, daarom komen zij niet
tot het licht. Omdat zij de wil niet zoeken van God, leren zij die wil
ook niet kennen. Daarom kan Paulus schrijven dat "wij niet ontvangen hebben de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God
is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door Gods genade
geschonken zijn." En daarvan spreken wij dus ook, buiten de menselijke wijsheid om," met woorden die de Heilige Geest ons leert, om
geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken." Voor iemand uit de wereld moeten al deze dingen dwaasheid zijn, en "hij
kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden." (1 Kor. 2:12-14) We moeten ons niet laten ontmoedigen door
de enorme hoeveelheid tegenspraak tegen het evangelie die we in
onze tijd meemaken. In plaats daarvan moeten wij leren vasthouden aan de waarheid die door de Heilige Geest aan ons betuigd
wordt.
Waarom spreekt de Heere hier meteen over het ongeloof van de
wereld? Je zou kunnen denken dat de discipelen nu weer dreigen
door te slaan naar de andere kant. Ze hebben te horen gekregen dat
zij nog grotere werken zullen doen dan de werken die de Heere
Jezus gedaan heeft. (Vers 12) Nu horen ze dat de Heilige Geest bij
hen zal blijven en in hen zal zijn. Op dat moment zullen ze even gedacht hebben dat de overwinning die bij Jezus nog op zich laat
wachten, dan misschien bij hen zal beginnen. Misschien dat daarom
zo nadrukkelijk wordt verwezen naar het onvermogen van de wereld om deze Geest ontvangen. Het ongeloof tegenover Jezus zet
zich voort in het ongeloof tegenover de plaatsvervanger van Jezus,
de Heilige Geest. De discipelen moeten beseffen dat de wereld hen
zal haten – Joh. 15:18, 19. Zij zullen vrede hebben in Christus, maar
in de wereld verdrukking – Joh. 16:33. De discipelen gaan dus van
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wanhoop naar een overmatig enthousiasme dat nu hier weer enigszins wordt getemperd.
Dan is er een tweede belofte. Een tweede grote zegen in het leven van de discipelen. En dat is de belofte dat Jezus zal terugkeren.
Welke terugkeer heeft Johannes hier op het oog? Het lijkt mij dat
dit een uitwerking is van de belofte over de Heilige Geest. In vers 19
lezen we: "nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien" –
want Jezus zal sterven en na Zijn opstanding nog alleen maar
verschijnen aan de discipelen – "maar u zult Mij zien." Wanneer zal
dat dan gebeuren? Is dat bij de uiteindelijke Wederkeer van Jezus?
Maar die zou niet onmiddellijk plaatsvinden. En bij zijn Wederkeer is
het juist de wereld die Hem nu eindelijk als de definitieve Rechter
zal zien. Ik denk dat de discipelen Jezus zullen zien na Zijn Hemelvaart met het oog van het geloof in de kracht van de Heilige Geest.
Dit is nog niet de belofte van het letterlijke zien, maar de belofte
van het geestelijke zien. Daarom wordt er gezegd in vers 20 – en dat
slaat dan volgens mij op de komst van de Heilige Geest – "Op die
dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u." En
deze eenheid van Vader en Zoon, de eenheid van de discipelen met
Jezus, en van Jezus' innerlijke aanwezigheid bij de discipelen, dat
alles is een omschrijving van het krachtige werk van de Heilige
Geest. Wanneer in vers 23 gesproken wordt over het "intrek
nemen" van de Vader met de Zoon, denk ik eveneens dat dat verbonden is met de aanwezigheid van de Heilige Geest in de gelovige.
Het is een ongelofelijk mooie waarheid, die specifiek hoort bij het
Nieuwe Verbond. Onder de oude bedeling van de wet, kon de Geest
aanwezig zijn, kracht geven, iemand bijstaan, op iemand vallen en
rusten maar niet in de gelovige Zijn intrek nemen en wonen. Dat is
een uitdrukking die uitsluitend toekomt aan de gelovigen in
Christus. Alleen hadden de profeten het wel aangekondigd zoals
bijvoorbeeld in Ezechiël: "Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven."
En wat is daarvan dan het gevolg? "Ik zal maken dat u in Mijn
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en
ze houdt." (Ez. 36:27) Het is de Geest die de gehoorzaamheid
mogelijk maakt. En dan ook in het volgende hoofdstuk: "Ik zal Mijn
Geest in u geven, u zult tot leven komen." (Ez. 37:14) Dat alles wees
vooruit naar de tijd van de Messias. Want deze profetie is in ons
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vervuld, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief: "Hieraan weten
wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn
Geest gegeven heeft." (1 Joh. 4:13) En terwijl Johannes benadrukt
dat deze waarheid geldt voor een ieder van ons persoonlijk, spreekt
Paulus over de aanwezigheid van de Heilige Geest in de gemeente:
"op Wie" – dat is Christus – "ook u mede gebouwd wordt tot een
woning van God, in de Geest." Het fundament is Christus, en
niemand kan een ander fundament leggen. Het gebouw is natuurlijk
niet het kerkgebouw, maar een geestelijk gebouw, dat bestaat uit
mensen, levende stenen. Zodat we mogen zeggen dat in de gemeente van Christus - wanneer zij gebouwd is op het fundament
van de apostelen en profeten, en wanneer Jezus Christus daarvan
de hoeksteen is – de Heilige Geest ook werkelijk woont.
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73 – Mijn Vrede geef Ik u…
Joh. 14:27
Het woord "vrede" wordt makkelijk uitgesproken, maar de realiteit is moeilijk te bereiken. Hoewel mensen voortdurend zich inspannen om vrede te bereiken, lijkt vrede in onze dagen verder weg
dan ooit. Dat geldt voor de wereld als geheel, een wereld die in de
laatste 3,500 jaar minder dan 300 jaar van vrede heeft gekend.
Maar het ontbreken van vrede ligt op elk niveau en in elke context.
Vrede ontbreekt in het persoonlijke leven, in het leven van families
en gezinnen, in kleine gemeenschappen, bij volkeren en tussen de
naties. Overal kun je vaststellen dat werkelijke vrede ontbreekt. En
vaak gebruiken we het woord vrede dan ook maar in de laagst mogelijke betekenis, namelijk van het uitblijven van openbare conflicten. Een huwelijk heeft vrede wanneer de ouders vanwege de
kinderen toch maar besluiten bij elkaar te blijven, ondanks het feit
dat ze elkaar haten. De gemeenschap heeft vrede, omdat men zich
mokkend neerlegt bij compromissen waar niemand tevreden mee
is. Een volk heeft vrede, wanneer het geweld beperkt blijft tot een
enkele felle demonstratie of harde woorden in het parlement.
Naties hebben vrede wanneer ze elkaar niet met militaire macht
bestrijden, maar alleen nog met economische strategieën proberen
de overhand te krijgen.
Als er maar een ogenblik van rust is in de lange geschiedenis van
gewapend conflict, noemen we dat vrede. In het Oude Testament
kennen we echter het woord sjaloom. We vertalen dat woord altijd
met vrede. Het is sinds het boek Richteren de normale groet tussen
joden. Maar het betekent niet wat het woord vrede bij ons
betekent. Het is de uitdrukking van de wens dat een ander alles zal
ontvangen wat goed is, wat gezegend is, wat tevredenheid en
vervulling brengen kan. Het is niet alleen maar de afwezigheid van
wat ons verstoort, maar juist de aanwezigheid van wat ons zegent
en compleet maakt.
Vers 27 spreekt over Gods vrede:" Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef
Ik u." Deze vrede is een gave, een geschenk. Welke vrede is dat? Het
is in de eerste plaats een vrede met God. Kijk maar naar Rom. 5:1,
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waar we lezen: "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben
vrede bij (met) God." Dat is de eerste betekenis van Gods vrede.
Omdat Christus onze zonden heeft gedragen aan het kruis, en is
opgewekt voor onze rechtvaardiging, zijn wij door God rechtvaardig
verklaard, vrijgesproken van alle zonde en schuld. Op grond van het
werk van Christus aan het kruis hebben wij nu vrede met God.
Daarom voegt Paulus er ook meteen aan toe: "... hebben vrede bij
God door onze Heere Jezus Christus." Zonder Christus geen vrede
met God. Daarom noemt Hij deze vrede: "Mijn Vrede." Dat is dus de
vrede bij en met God. En daarom heet het evangelie in Ef. 6:15 "het
Evangelie van de vrede."
Waarom wordt nu het woord vrede - Grieks: eirènè, Hebreeuws:
sjaloom - gebruikt? Omdat wij deze rechtvaardiging ontvangen
hebben, met God verzoend zijn, "toen wij vijanden waren." (Rom.
5:10) Er was geen vrede tussen God en de mens. Wij leefden in opstand tegen onze rechtmatige Eigenaar, tegen onze Schepper. Met
heel ons natuurlijke leven vielen wij onder het rechtvaardige oordeel van God over de zonde. Over ons moest worden gezegd: "en
de weg van de vrede hebben zij niet gekend." (Rom. 3:17) In die natuurlijke staat hebben wij God gehaat, en omdat wij in vriendschap
leefden met de wereld die de vijand van God is, waren ook wij vijanden van God. (vgl. Jac. 4:4) Maar nu mogen we zeggen dat wij met
God verzoend zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus.
Christus heeft onze plaats ingenomen in het oordeel, en zo heeft Hij
onze zonde en schuld gedragen, en is Hij onze dood gestorven.
Gods vrede heeft dus in de eerste plaats te maken met onze
nieuwe relatie tegenover God. De vrede is getekend, de vijandigheid is niet meer aanwezig. Maar dat is niet alles. Gods vrede is
niet alleen maar de afwezigheid van de vijandschap of de bevrijding
uit het oordeel. Er is ook nog een innerlijke, subjectieve kant van
deze vrede. Wat is het koninkrijk van God? Het is "gerechtigheid en
vrede en blijdschap in de Heilige Geest." De vrede die wij innerlijk
ontvangen is niet maar alleen een feitelijk situatie van vrede, al is
het ook geen gevoel binnen onszelf. Er is een innerlijke vrede. Maar
die komt niet uit onze gevoelswereld vandaan. Wij ervaren het wel
innerlijk, maar het is niet ónze vrede, maar het blijft Zijn vrede.
Alleen de Heilige Geest vermag dat: ons een innerlijke beleving en
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ervaring te geven van iets wat eigenlijk alleen maar innerlijk toebehoort aan de Heere Jezus Christus. Wij ervaren innerlijk de vrede
van Christus. Welke vrede is dat? We moeten ons herinneren dat Hij
deze woorden spreekt aan de vooravond van Zijn kruisiging en
sterven. Deze vrede is verbonden met Zijn volledige overgave aan
de Vader, het vertrouwen dat Hij in God heeft gesteld. Vrede is
verbonden met vertrouwen. Zo lezen we dat ook in Jesaja 26:3, "U"
– dat is God – "zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U
vertrouwd." Vrede is het geschenk aan het vertrouwen.
Gods vrede is dus de afwezigheid van vijandschap, de verzoening
met God. Dat is de objectieve betekenis. Gods vrede is dan ook
gerechtigheid en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is de subjectieve betekenis. Maar dan is Gods vrede ook nog eens iets wat wij
mogen najagen en bevorderen in de gemeente. "Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert." ( Rom.
14:19) Dat is de collectieve betekenis van vrede. Vandaar de oproep
van Paulus: "leef in vrede met elkaar." (1 Thess. 5:13b) En in diezelfde brief zegt Paulus: "En moge de God van de vrede Zelf u geheel en
al heiligen." (1 Thess. 5:23) En zo zegt Paulus ook in de tweede brief
aan deze gemeente: "Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze." (2 Thess. 3:16) Vrede ontvangen wij; Zijn vrede ervaren wij. Maar er is meer. Er is ook een vrede
die wij onderling moeten bevorderen en handhaven; er is een vrede
in de gemeente waarom wij mogen bidden, die we mogen beoefenen en najagen en die de Heere ons ook schenken wil.
Het is niet vreemd dat wij eerst horen dat wij vrede hebben ontvangen en vervolgens worden opgeroepen om die vrede ook te
beoefenen. De imperatief volgt de indicatief. Het gebod is een
uitvloeisel van een realiteit die God zelf tot stand heeft gebracht.
Wij krijgen het gebod om vrede te beoefenen, op grond van Gods
vrede, in de stijl van Gods vrede, met als doel de verheerlijking van
Gods vrede. Net zoals de opdracht om elkaar te vergeven berust op
het feit dat God in Christus ons vergeven heeft. "Zoekt de vrede en
jaagt die na." (Ps. 34:14) Wat houdt dat in? Dat legt Petrus uit: "zijn
tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van
bedrog, [...] zich afkeren van het kwaad en het goede doen." (1 Pe.
3:10, 11) En Paulus roept ons op in de brief aan de gemeente van
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Kolosse: "En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u
ook in één lichaam geroepen bent."
De vrede die wij dan ontvangen, die wij mogen beoefenen en
waarom wij mogen bidden is niet de vrede van de wereld. "Niet
zoals de wereld die geeft, geef Ik die u." Deze vrede van God kan
niet worden gevonden in de menselijke wereld. Deze vrede is niet
oppervlakkig en tijdelijk en berust niet op onze gevoelens, ideeën of
handelingen. De vrede in de wereld is het product van onwetendheid of van toeval. Wat lijkt op vrede is in werkelijkheid een onderbreking van het geweld, of een toedekking van het conflict. Je kunt
denken vrede met God te hebben terwijl dat alleen maar berust op
een uitgeblust geweten dat de zonde niet meer kan waarnemen.
Mensen in deze wereld kunnen denken dat ze vrede hebben, terwijl
dat eerder voortkomt uit de onwetendheid van hun werkelijke situatie, dan dat ze die vrede daadwerkelijk ontvangen hebben. "Er is
geen vrede voor de goddelozen" – Jesaja 48:22. "De goddelozen,
zegt mijn God, hebben geen vrede!" – Jesaja 57:21. De valse profeten roepen: "Vrede, vrede! Maar er is geen vrede." – Jeremia
6:14.
Hoe verkrijgen we dus deze vrede? In de eerste plaats door de
rechtvaardiging. God heeft zich met ons verzoend. In de tweede
plaats door gehoorzaamheid, door de vrede na te jagen. Maar in de
derde plaats krijgen we deze vrede alleen maar door geloof. We
lazen dat al in Jesaja 26. God bewaart voor ons de vrede omdat wij
op Hem vertrouwen. Een perfecte vrede is het gevolg van een
perfect vertrouwen. Hoe meer wij over God nadenken, over Zijn daden, Zijn belofte, en hoe meer Gods woord in ons hart leeft, des te
groter is ons geloof. Maar dan zal ook onze vrede met Hem
toenemen. Want dan is er nog tenslotte deze belofte. Als ons hart
onrustig wordt en bezorgd is, en vervuld raakt van allerlei
verlangens, dan roept Paulus ons op om dat alles door bidden en
smeken met dankzegging bekend te maken bij God. En dan is er een
belofte, die aan dit bidden en smeken verbonden is: "en de vrede
van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten bewaken in Christus Jezus." (Fil. 4:7) Dat is de volle
omvang van Zijn vrede.
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74 - Heengaan naar de Vader
Joh. 14:28-31
De discipelen hebben de belofte gehoord, en zijn opgeroepen aan
het eind van vers 27 om niet te vrezen, om hun hart niet in beroering te laten raken. Maar hoe waren zij in staat om daaraan te
voldoen? De meest absurde gedachte in hun oren was de aankondiging van het sterven van de Messias. Wij staan aan de andere kant
van het kruis en de opstanding. Wij hebben het hele Nieuwe Testament dat ons de betekenis van het kruis van Christus uitlegt. Wij
weten dat Christus aan het kruis het zondoffer geweest is, dat Hij de
Vader heeft verheerlijkt door de uiterste consequentie van Zijn
gehoorzaamheid te aanvaarden. Wij weten dat Zijn dood voor ons
leven betekent en onze bevrijding is. En in de viering van het Avondmaal gedenken wij dat sterven, en die gehoorzaamheid en vieren
wij dat wij nu mogen leven voor Gods aangezicht zonder de last van
de schuld en buiten de macht van de zonde.
Maar de discipelen weten dat alles op dit moment niet. Hoe
konden zij zich voorstellen dat de Messiaanse Koning die zij verwacht hadden en nu drie jaren hadden gevolgd, en die voortdurend
het bewijs had gegeven van Zijn goddelijke macht en hemelse herkomst, dat Hij nu onderworpen zou worden aan de machten van het
kwade in de wereld? Dit was toch de Koning die "tot de heidenvolken het recht zal doen uitgaan." Van wie kon worden gezegd:
"Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het
recht op aarde zal hebben gevestigd." Zij kenden de profetie van
Jesaja 42. Maar nu leven zij in de geschiedenis van deze Messias en
merken dat God een andere weg heeft gekozen. Daarover hadden
ze nog niet nagedacht. Ook dat hadden ze kunnen lezen: "Hij is om
onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door
Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." De profetie van
Jesaja 53 hebben de discipelen echter pas later, na de opstanding,
op Jezus leren toepassen.
In dit evangelie heeft Jezus al meerdere malen gesproken over
Zijn dood. In hoofdstuk 2 heeft Hij openlijk gesproken over het af-
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breken van de tempel van Zijn lichaam, en over Zijn opstanding, "in
drie dagen zal Ik hem laten herrijzen." (2:19) In het derde hoofdstuk
spreekt Jezus over het feit dat God "Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft" – overgegeven heeft in de dood. En daar zegt Hij dat de "de
Zoon des mensen verhoogd moet worden." (3:15, 14) Dat wil zeggen: verhoogd moest worden aan het kruis. In het achtste hoofdstuk zegt Jezus dat Hij zal heengaan en opnieuw dat de Zoon des
mensen verhoogd zal worden. In hoofdstuk 10 spreekt Jezus er
over, dat Hij Zijn leven zal geven om het opnieuw te nemen. "Ik geef
Mijn leven voor de schapen." (Vers 15) En bij de zalving van Jezus in
Bethanië in hoofdstuk 12 zegt Jezus dat wat Maria gedaan heeft, zij
gedaan heeft "met het oog op de dag van Mijn begrafenis." En opnieuw sprak Hij er over dat Hij van de aarde verhoogd zou worden:
"En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe
trekken." (Vers 32)
Al deze woorden van Jezus hebben de discipelen in beroering gebracht, angstig gemaakt. Tot tweemaal toe zegt Jezus in dit hoofdstuk "Laat uw hart niet in beroering raken." We lezen dat in vers 1
en in vers 27. Maar in vers 28 gaat het nog veel verder. Daar zegt
Jezus: "Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb:
Ik ga heen naar de Vader." De discipelen worden geacht niet langer
angstig te zijn, maar zich te verblijden. Zijn sterven is een vrijwillige
daad. Het is een heengaan naar de Vader. Zij zien in Zijn naderende
dood alleen maar een aanleiding voor wanhoop en verdriet. Maar
dat is niet wat Jezus wil dat zij zullen voelen en denken. Hij heeft
hen om die reden ook allerlei verbazingwekkende beloften gegeven: Hij zal woningen voor hen gereedmaken in het Vaderhuis, Hij
zal terugkeren om Zijn discipelen bij zich te nemen, Hij zal de Trooster sturen en op die wijze ook na Zijn dood bij hen zijn. Maar al deze
beloften hebben het hart van de discipelen niet tot rust gebracht en
nemen hun angst niet weg.
Jezus maakt duidelijk dat hun angst en wanhoop opkomt omdat
zij zich alleen maar bezig houden met zichzelf. Vanuit hun perspectief is de dood van Jezus een tragedie. Maar dat staat haaks op
de verkondiging van Jezus over Zichzelf. Vandaar het woord van
Jezus: Als u Mij werkelijk zou liefhebben, dan zou er blijdschap moeten zijn over dit heengaan. Dat is het tegendeel van wat zij nu zelf
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voelen. Hebben de discipelen Hem dan niet liefgehad? Natuurlijk
wel. Maar hun liefde blijft gebonden aan hun eigen belang en hun
eigen ervaring en hun eigen verwachting. Hun liefde tot Jezus ligt in
het spoor van de verwachting van de triomfantelijke overwinning
over de macht van het kwade. Dat Jezus aan het kruis vrijwillig Zijn
leven aflegt om de Vader te verheerlijken en de macht van het kwade te breken, is voor hen, zolang Jezus nog bij hen is, geen realiteit.
Toch heeft Jezus het hen steeds opnieuw duidelijk uitgelegd. Hij
moet heengaan, en dat betekent sterven aan het kruis. Maar Hij zal
ook terugkeren, en dat betekent: opstanding na drie dagen, en 40
dagen lang bij hen zijn, en na de Hemelvaart de zending van de
heilige Geest als de Plaatsvervanger van Jezus. En uiteindelijk zal Hij
hen tot Zich nemen: "opdat ook u zult zijn waar Ik ben." Dat is de
belofte dat elke gelovige die sterft bij Jezus in de heerlijkheid zal
zijn.
Wat betekent dan de dood van Jezus in Gods ogen? In dit
gedeelte krijgen we vier elementen daarvan te horen.
In de eerste plaats is het een heengaan naar de Vader. Wat
betekent dat? Het betekent dat de heerlijkheid van de Zoon weer
wordt hersteld. Zoals Jezus heeft gebeden in hoofdstuk 17:5,
"verheerlijkt Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U
bezat voordat de wereld er was." Naar de Vader gaan is het herstel
– de bevrijding uit de beperkingen van het menselijke bestaan – van
de eeuwige heerlijkheid van de Zoon.
Waarom zegt Jezus hier meteen bij: "want Mijn Vader is meer dan
Ik"? Dat kan geen betrekking hebben op het wezen van de Zoon, of
op Zijn karakter. Immers, "Ik en de Vader zijn een." Het moet
betekenen dat, hoewel de Zoon volkomen gelijk is aan de Vader in
Zijn godheid, Hij onderworpen is aan de Vader als de Zoon des
mensen, als Mens. Hij maakt zichzelf als mens niet gelijk aan God;
maar terwijl Hij één was met God, maakte Hij Zich gelijk aan de
mensen.
Zo zegt Paulus dat ook over Jezus, namelijk dat Hij "in de gestalte
van God was", dat wil zeggen werkelijk ook als God, in de vorm en
de macht en de wijze van zijn volledig God was. En dus niet alleen
geclaimd heeft dat Hij God was zoals de joden Hem verweten
hebben, of de titel van "een God" voor zich geclaimd heeft, of dat
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Hij zich de goddelijke natuur heeft toegeëigend. Maar Zijn godheid
"niet als roof beschouwd heeft", dus niet gezien heeft als iets waar
Hij in ongehoorzaamheid aan de Vader ten koste van alles aan
moest vasthouden; wat Hij kon omdat Hij werkelijk in alles aan God
gelijk was.
En toen heeft Hij Zijn godheid afgelegd – dat wil zeggen de uitoefening van Zijn goddelijke macht heeft Hij onderworpen aan het
concrete bestaan van een mens in een bepaalde plaats en een
bepaalde tijd – of wat Paulus noemt "Zichzelf ontledigd heeft". (Fil.
2:6, 7) Daarmee nam de Zoon van God de gestalte van een slaaf aan
en is aan de mensen gelijk geworden en in die gedaante werd Hij
dan ook werkelijk en volledig als een mens ervaren. Deze Zoon van
God die mens werd, heeft Zichzelf vervolgens ook nog vernederd in
Zijn menselijke bestaan en heeft de weg van de gehoorzaamheid
gevolgd tot de dood aan toe. (Fil. 2:8) Jezus is dus minder dan de
Vader, door Zijn vrijwillige vleeswording, door de "ontlediging",
door het aannemen van de gestalte van een slaaf, door het gelijk
geworden aan de mens, door bevonden te zijn in gedaante als een
mens. Maar bleef één met de Vader in macht en heerlijkheid.
De herstelde heerlijkheid van de Zoon van God is echter ook een
heerlijkheid die nu aan de Mens Jezus, aan de Zoon des mensen
wordt toegekend. Daarom zegt Paulus in het negende vers: "Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd – niet verheerlijkt met
de heerlijkheid die Hij bezat voor de schepping, want dat is de
heerlijkheid van de Zoon van God. "Bovenmate verhoogd" betekent
dat de Zoon des mensen oneindig ver boven elk ander mens is verheven. Deze Mens krijgt nu een Naam boven elke andere naam. De
Zoon van God die Mens geworden is, is nu de Heere. Een Mens
deelt in de uitoefening van Gods macht en toont - op menselijke
wijze - al de eigenschappen die God heeft op volmaakte wijze. En
uiteindelijk zal ieder mens dan ook moeten belijden "dat Jezus
Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader." (Fil. 2:11)
Daarom hadden de discipelen verblijd moeten zijn. Want het sterven van Jezus is de toegang tot het herstel van Zijn goddelijke heerlijkheid, en zal de Mens Jezus verhogen boven alle mensen en Hem
de titel Heere schenken.
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In de tweede plaats is de kruisiging de gebeurtenis, waarop uiteindelijk het geloof van de discipelen gebaseerd zal zijn. Het kruis,
de vernietiging van de zonde en de verheerlijking van God, is het
centrum van het christelijk geloof. Daarom zegt Jezus in vers 29:
"opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." Daarom heeft Jezus
Zijn naderende dood ook voortdurend aangekondigd en uitgelegd.
Opdat de discipelen zich deze uitleg zouden herinneren na de kruisiging, zodat hun geloof gebaseerd zou zijn op het vertrouwen dat het
woord van Jezus zou uitkomen. En dan niet alleen maar het woord
waarmee Hij Zijn dood had aangekondigd, maar dan ook alle andere
beloften: dat de discipelen nog grotere werken zouden doen dan Hij
gedaan had (vers 12) en dat hun gebed door de Zoon zou worden
verhoord (vers 13) en dat de Geest van de waarheid over hen zou
komen die in hen zou blijven (vers 17).
In de derde plaats is dit de definitieve overwinning over de vorst
van deze wereld. "De vorst van deze wereld komt en heeft geen
macht over Mij." De kruisiging van Jezus lijkt de ultieme triomf van
de macht van het kwade te zijn. De Zoon van God wordt geëxecuteerd en de beloofde Messias van Israël wordt vroegtijdig van het
leven afgesneden. De Duivel triomfeert - zo lijkt het. Maar het
tegendeel is waar. Paulus schrijft daarover in de brief aan de gemeente van Kolosse. "Hij heeft de overheden en de machten
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen
getriomfeerd." (Kol. 2:15) Dat is de taal van de triomfantelijke optocht die door Romeinse legeraanvoerder mocht worden gehouden
in de straten van Rome. De vijand is definitief verslagen en ontwapend. In dit geval zijn dat de overheden en de machten – elke
autoriteit en elke vorm van gezag en elke vorm van dwang en
geweld die deze wereld kent, en die weigert zich onder het hoogste
gezag van God te plaatsen. Ze zijn ontwapend. Niet dat ze geen
kracht meer kunnen uitoefenen, maar die kracht geven wij nu aan
hen. De politieke macht werd in Rome gezien als door de goden van
Rome aan mensen, aan de keizer die zelf goddelijk was, verleend. Ze
bestaan alleen nog maar in zoverre mensen haar door hun afgoderij
en bijgeloof overeind houden. Of die ze als institutie handhaven en
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hun leven inzetten voor wat ze in wezen zelf tot stand hebben
gebracht.
Bij "overheden" kan worden gedacht aan elk religieus of politiek
establishment. Bij "machten" kan worden gedacht aan alles wat
verborgen of op de voorgrond angst inboezemt en dwang uitoefent.
Zij alle ontlenen hun macht of gezag aan het prestige, het religieuze
aura, waarmee ze optreden. Aan de pretenties die ze hebben om
het Volk te dienen, of de uitoefening van Gods macht op aarde te
zijn. In die zin zijn ze nu ontwapend. Wanneer de overheden en de
machten van deze wereld – de joodse leiders samen met de
Romeinse militaire en politieke macht – de Zoon des mensen aan
het kruis nagelen, staan ze openlijk te schande. Het wordt duidelijk
wat de religieuze instituties van deze wereld samen met de
politieke eigenlijk zijn en wat ze eigenlijk doen. Ze dienen zichzelf en
niet de mensen die aan hun gezag en macht onderworpen zijn.
Daardoor heeft Christus over hen getriomfeerd. Door hun schande
bloot te leggen, en hen op die manier de wapens uit handen te
slaan. Want die wapens van overheid en machthebber zijn de
mensen die in hun leven alles daarvan verwachten, die instituties en
koningen en machthebbers vereren en door deze afgoderij het
Kwade in de wereld over zichzelf en anderen afroepen.
De veroordeling van Jezus door het Sanhedrin en de executie van
Jezus door Pilatus zijn het werk van de vorst van deze wereld. Maar
Jezus sterft niet omdat deze instituties Zijn dood gewild hebben,
want deze vorst van het kwade "heeft geen macht", heeft geen
gezag of dwangmiddel tegenover Jezus.
Dat brengt ons bij het vierde element. Waarom sterft Jezus dan
toch de kruisdood? Dat lezen we in vers 31. "De wereld moet weten
dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft."
Daarom sterft Jezus aan het kruis – Hij onttrekt zich niet aan de
executie, Hij vlucht niet weg, Hij maakt geen gemene zaak met de
joodse leiders om Zijn leven te redden, Hij speelt Pilatus niet uit
tegenover het volk, Hij verdedigt zich niet met wapens, Hij draagt
Zijn discipelen niet op om voor Hem te strijden, Hij gaat niet voortijdig terug naar de hemel om dit alles te ontlopen. Zijn laatste gang
door het aardse leven is een getuigenis dat Hij waarachtig de Vader
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liefheeft. Alles wat Jezus hier doet in deze laatste dagen van Zijn
leven, is een daad van gehoorzaamheid tegenover God.
En daarmee eindigt het eerste deel van de lange toespraak die
Jezus heeft gehouden. Aan het eind van vers 31 lezen we dan ook
"sta op, laten wij hier vandaan gaan." Dit alles heeft Hij gesproken
in de bovenkamer waar ze samen de Paasmaaltijd hebben gehouden. Nu gaan ze via het Kidrondal naar de Hof van Gethsemane.
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