Bezinning 560: Een met de Vader
Johannes 5,17-30 = veertigdagentijd 4° week woensdag

Het Woord
Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan een stuk door, en daarom doe Ik dat ook.’ Vanaf dat
moment probeerden de Joden Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar
bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Jezus reageerde
hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen,
Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op
dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Hij zal
Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals de Vader doden opwekt en
levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Vader zelf velt over niemand een
oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon
eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem
gezonden heeft. Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over Hem wordt geen oordeel uitgesproken, Hij is van de
dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de
doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven. Zoals de Vader
leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf: dat heeft de Vader Hem gegeven. En
omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees
hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit
hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven, wie het slechte gedaan
heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik
hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig omdat Ik Mij niet richt op wat Ik zelf wil, maar op de wil van
Hem die Mij gezonden heeft.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus heeft een zwaar zieke genezen in de onmiddellijke buurt van de tempel te Jeruzalem. Hij
doet dat op een sabbat. Daarom vallen de Joden Hem aan. Maar Jezus kruipt niet in een hoekje.
Hij gaat enkel nog verder, goed wetend dat zijn woorden de toehoorders nog meer de boom
injagen en zijn lot dus met nog meer klem bepaald wordt. Hij wil echter trouw zijn aan zijn Vader,
wat het ook mag kosten. Zowel in het begin als op het einde horen we het: de Zoon kan enkel
doen wat Hij de Vader ziet doen.
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In deze tekst staat de intieme eenheid tussen Jezus en God de Vader zeer centraal. De Vader werkt
altijd, ook op sabbat, en dus doet Jezus dat ook. Want de Vader openbaart alles aan de Zoon en de
Zoon moet de Vader openbaren aan de mensen. Dus kan Jezus niet anders dan op sabbat
genezen. Meer nog: Hij doet alles zoals Hij het de Vader ziet doen.
Het hoogtepunt is zonder meer de opwekking uit de doden. Jezus doet leven. Het woord ‘leven’
komt heel vaak terug in deze tekst. Jezus’ optreden is helemaal gericht op het echte leven van de
mensen, het eeuwige leven. Maar dat zal pas gegeven worden, als men goed geleefd heeft. Dat wil
zeggen volgens Gods wil.
De sleutel is het luisteren naar de Zoon van God en geloven in de Vader. Wie dat doet, valt zelfs
buiten het oordeel. Want Jezus is ook de Mensenzoon die op het einde van de tijd het definitieve
oordeel zal uitspreken.
Wie nu al in Jezus gelooft, bevindt zich al in het goddelijke leven. En toch zal Hij pas ten volle
deelhebben aan het eeuwige leven na het eindoordeel. Dus in de toekomst.

Het Woord in mijn leven
Aanschouw ik voldoende de eenheid tussen Jezus en de Vader? Geloof ik dat God zich totaal
openbaart in Jezus? Luister ik voldoende naar Jezus’ Woorden? Kan ik mijn wil opzij zetten om
Gods wil te doen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent een met de Vader.
In U zien we de Vader
en horen we de Vader.
U openbaart Hem helemaal.
U nodigt ons uit naar U te luisteren
en in de Vader te geloven.
Enkel en alleen die weg
Loopt uit op het echte leven,
het grote, goddelijke leven.
Geef dat we niet onze wil doen,
maar de wil van de Vader.
Want we willen het eeuwige leven,
ook voor alle mensen rond ons. Amen.
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