Bezinning 562: In Jezus geloven
Johannes 5,31-47 = veertigdagentijd 4° week donderdag en advent 3° week vrijdag 1

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Als Ik nu over Mezelf zou getuigen, dan was Mijn verklaring niet betrouwbaar, maar
iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet dat zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. U hebt
boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het
getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die
helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker
getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe,
getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf
een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit
gezien, en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden
heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te
hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te
ontvangen. Niet dat de mensen Mij moeten eren, maar Ik ken u: u hebt gen liefde voor God in u. Ik
ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens
zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel
eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat Ik
u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes
zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven. Maar als u niet gelooft
wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat Ik zeg?’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het woord getuigenis komt elf maal voor in de eerste helft van deze tekst. Jezus probeert te
getuigen over zijn Vader. Uiteindelijk telt alleen de Vader voor Hem als de grote getuige. De Vader
werkt in Jezus en daarom getuigen de werken of tekenen die Jezus doet, van de Vader en van
Hem, Zoon van de Vader. Ook de Schriften en dus zeker ook Mozes getuigen over Hem. En veel
dichter bij zijn toehoorders: Johannes de Doper getuigde over Jezus. En al die getuigenissen
volstaan niet om de toehoorders, Judeeërs, tot geloof in Hem te brengen. En toch wil Jezus hen
redden, hun het eeuwige leven schenken. Maar ze nemen het niet aan.
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Jezus legt de vinger op een zevental problemen bij zijn toehoorders. Ze verheugen zich wel in het
getuigenis van Johannes de Doper, maar slechts voor een uur. Kortstondig dus. En daarom is die
vreugde onvruchtbaar. Ze leidt niet tot geloof. Ze kennen de stem van de Vader niet en zien zijn
gelaat niet. Ze geloven Jezus niet. Ze willen zelfs niet bij Jezus komen. Ze zoeken de eer van
mensen, niet die van God. Ze hebben geen liefde voor God. Ze nemen enkel mensen aan die in
eigen naam komen, niet in Gods naam. Ze geloven Mozes en de Schriften niet.
De kern van deze tekst is Jezus’ sterke uitnodiging in Hem te geloven. Want de Vader, God zelf,
heeft Hem gezonden om ons te redden. Dat wil zeggen: om ons het eeuwige leven te geven, het
echte leven dat van de Vader komt.

Het Woord in mijn leven
Welke van volgende aspecten tekenen mij (te) sterk:
 kortstondige en dus vruchteloze geloofsvreugde;
 het spreken van de Vader niet kennen en zijn gelaat niet kunnen zien;
 niet in Jezus geloven;
 niet bij Jezus willen komen;
 de eer van mensen zoeken en niet die van God;
 God niet liefhebben;
 op mensen steunen die in eigen naam komen en mensen die in Gods naam spreken, niet
verwelkomen;
 het Woord van de Bijbel niet geloven?
Wat kan me helpen om me totaal aan Jezus Christus als Gods gezondene toe te vertrouwen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
de Vader heeft U gezonden.
In zijn naam verrichtte U tekenen,
de werken van de Vader.
U kent ons traag geloof.
U weet dat we opgesloten zijn
in het wereldse en aardse.
Vervul ons hart met geloof,
zodat we het echte leven ontvangen,
het leven dat van de Vader komt.
Want alleen bij U
vinden we de grote vreugde,
die vele vruchten voortbrengt. Amen.
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