Bezinning 189: Het kruis, bron van leven
14 september ABC-jaar: kruisverheffing: Johannes 3:13-17

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is
neergedaald: de Mensenzoon (die in de hemel is)? De Mensenzoon moet hoog verheven worden,
zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem
eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet
naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te
redden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Op dit feest van de kruisverheffing lezen we een tekst, waarin de kern van het christelijk geloof
verwoord wordt. God is liefde en juist omdat Hij de mensen liefheeft, zendt Hij zijn Zoon naar de
wereld om hen te redden. De naam van zijn Zoon zegt wie Hij is: Jezus, dat wil zeggen ‘God redt.’ Dit
is het centrale godsbeeld in de evangelies.
Wat ons tegen de haren instrijkt, is de realiteit van het kruis. De evangelies zeggen zelfs dat de
redding van de mensen op die manier moest gebeuren. Het is nog wel de wil van God. Gods liefde
voor de mensen is een liefde die lijdt, ja zelfs sterft, voor de redding van de mensen.
Zo leren we wat goddelijke liefde is: ze sterft aan zichzelf om helemaal gericht te zijn op de ander, op
zijn geluk, op zijn heil, op zijn redding.
De achtergrond van dit verhaal is Numeri 21:4-9. Het verschil is echter dat in Numeri enkel de
Israëlieten, die naar de slang opkijken omdat ze in God geloven, gered worden. Maar als het om Jezus
gaat, kan iedere mens gered worden door zijn geloof in Hem.

Het Woord in mijn leven
Welk godsbeeld of welke godsbeelden staan bij mij in de weg om God te zien als een God die aan het
kruis sterft voor het heil van mij en alle mensen? Geloof ik dat God niet is gekomen om te oordelen,
maar om te redden? Dank ik Jezus Christus voor zijn sterven uit liefde voor mij en iedereen?
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Bidden met het Woord
God,
Gij zijt liefde,
een God die redt.
Daarom zendt Gij Jezus
– ‘God redt’ – naar ons.
Het is Uw wil
dat Hij sterft op het kruis
om ons eeuwig leven te geven.
Voor zoveel liefde,
meer dan ik begrijpen kan,
dank ik U ten diepste.
Vervul mij met dezelfde liefde.
En als de liefde moeilijk wordt,
leer me dan opkijken naar het kruis,
bron van leven,
bron van eeuwig leven. Amen.
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