Bezinning 331: De lijdende Christus aanschouwen 2
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Johannes 3,14-21 = 4° vastenzondag B-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘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. Over wie in Hem gelooft wordt geen
oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in
de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het
licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt
het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Een woord bij het Woord
Hoe lang moeten we opkijken naar Jezus die lijdt en sterft aan het kruis, om te begrijpen dat dit moet
gebeuren? Johannes spreekt uitdrukkelijk over ‘moeten’. Het is dus een noodzaak. Die noodzaak kan
enkel en alleen van God komen. Uit zijn eindeloze liefde. Maar waarom? Kunnen kennis, inzichten en
redeneringen dat begrijpen? Of enkel en alleen het kijken naar het kruisgebeuren, het schouwen,
aanschouwen en beschouwen van dit kernmysterie van ons geloof? Niet verwonderlijk dat de
meesten niet bij Jezus’ sterven aanwezig zijn en dat Maria en de geliefde leerling geen woord
spreken. De kern van ons geloof kan men alleen begrijpen vanuit het diepste punt van de mens, zijn
ziel. Daar openbaart God zelf, op een zeer mysterievolle wijze, dat Jezus moest lijden en sterven.
God zendt zijn geliefde Zoon naar de wereld opdat de wereld door Hem zal worden gered. Die
redding wordt dus eens een feit. Het is een belofte, gebaseerd op Gods Woord. Dat is dus hoopvol.
Tegen alle hoop in, toch hopen. Ondanks de gruwelijke feiten in de wereldgeschiedenis, vroeger en
nu, wil God ons bemoedigen en hoop geven. De wereld zal worden gered en wel door zijn Zoon.
Ook het einde van deze tekst is bemoedigend. Maar de woorden ‘wie oprecht handelt’ roepen de
vraag op: ‘Wat is oprecht handelen?’ Wanneer is mijn handelen waarachtig? Johannes geeft zelf het
antwoord: als ik handel in gemeenschap met God. Daarom is het onze opdracht om volmondig en
altijd sterker in te gaan op Gods aanbod. Hij wil in gemeenschap leven met de mens en verlangt
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intens dat wij zelf in gemeenschap leven met Hem. Wil liefde niet juist dat: in gemeenschap leven
met de geliefde?

Het Woord in mijn leven
Hoe vaak en hoe lang kijk ik op naar Jezus die lijdt en sterft aan het kruis? Tracht ik de kern van ons
geloof te begrijpen vanuit het innerlijk schouwen, vanuit mijn ziel? Leeft de hoop in mij, die Jezus zelf
verkondigde, dat Hij de wereld zal redden? Groei ik in het leven in gemeenschap met God (Vader,
Zoon, Geest)? Handel ik vanuit die gemeenschap?

Bidden met het Woord 1
Geef, Heer,
dat de machten van de duisternis
het in deze wereld nooit halen
van de machten van het licht. Amen.

Bidden met het Woord 2
God,
Gij zijt liefde.
Gij zijt gemeenschap.
Gij zijt open voor de wereld,
open naar de mensen toe.
Omdat Gij ons wilt redden
zendt Gij Uw Zoon.
Gij verlangt diep
ons te laten delen
in Uw eeuwig leven.
Geloof en ongeloof
leven verstrengeld in ons.
Altijd weer mogen we ons
afkeren van ons ongeloof
en tot meer geloof komen.
We mogen groeien
door Uw Licht: Christus.
Geef ons het groot geschenk
met U in gemeenschap te leven.
Dan kunt Gij het goede tot stand brengen
in ons en door ons in de wereld.
Laat ons steeds meer getuigen
van U en Uw liefdevol licht. Amen.
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