Bezinning 580: Uiterste zelfopenbaring
Johannes 8,51-59 = veertigdagentijd 5° week donderdag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als iemand Mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien.’
Toen zeiden de joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de
profeten ook, en U zegt: “Wie Mijn woord bewaart, zal de dood nooit proeven”! Bent U soms
meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt U wel
dat U bent?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik Mezelf zou eren, zou Mijn eer niets betekenen, maar
het is de Vader die Mij eert, de Vader van wie u zegt dat Hij onze God is, hoewel u Hem niet kent.
Ik ken Hem. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken
Hem wel, en Ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op Mijn komst, en toen hij
die meemaakte, was hij blij.’ De joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien
hebben?’ ‘Waarachtig, Ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er.’
Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te
ontkomen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In deze dialoog tussen twee tegenpartijen openbaart Jezus zichzelf zonder terughoudendheid. Hoe
hoger de spanning tussen Hem en de joden oploopt, hoe duidelijker Hij zichzelf laat kennen. Ook
al weet Hij wat het gevolg daarvan zal zijn. Hij kan niet anders dan zeggen wat Hij zegt, omdat de
Vader Hem dat opdraagt.
De allerbelangrijkste uitspraak is: ‘Ik ben!’ Elders zegt Jezus dat Hij het licht is, de weg, de
waarheid … Maar hier volgt niets op ‘Ik ben’. Jezus is in absolute zin. Zijn bestaan is ongelooflijk
krachtig en vernietigt zelfs de dood. Met die twee woorden ‘Ik ben’ presenteert Jezus zich als God.
God is volkomen zichtbaar in Jezus en Jezus kent de Vader en is helemaal trouw aan de Vader.
Het ‘Ik ben’ van Jezus opent zich naar alle mensen die in Hem geloven. Want als ze zijn Woord
bewaren, zullen ze de dood niet zien, maar leven tot in eeuwigheid. Dus bij God. Jezus zelf is er
van in de eeuwigheid en gaat zo Abraham vooraf. Toen Hij op aarde was, was de eeuwigheid in
Hem onder ons. Dit fantastisch geschenk wil allen laten genieten van het eeuwige leven, die de
dood overstijgt.
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Jezus is in het geheim naar het Loofhuttenfeest gekomen (Johannes 7,10) en verlaat de tempel
ongemerkt en dus opnieuw in het geheim. Hij beheerst de situatie en acht het ogenblik van het
einde van zijn aardse leven nog niet gekomen. De Vader heeft Hem het teken nog niet gegeven.

Het Woord in mijn leven
Zie ik God in Jezus van Nazaret? Bewaar ik zijn Woord in mij? Proef ik van tijd tot tijd van de
eeuwigheid? Geloof ik dat Jezus mij kan bewaren voor de dood?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U kent de Vader helemaal.
In U is God volkomen zichtbaar.
God zei tot Mozes: ‘Ik ben.’
U hebt dezelfde naam,
de goddelijke, heilige naam.
We aanbidden U, Heer onze God.
Kom ons arm geloof te hulp.
Verruim ons pover geloof.
Plant Uw Woord in ons hart.
Laat ons het eeuwige leven genieten,
nu al en eens in eeuwigheid.
Toon ons hoe we U kunnen tonen
aan vele mensen, aan allen.
Want elke mens verlangt diep
naar het goddelijke leven. Amen.
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