Bezinning 585: Over stenen en woorden
Johannes 10,31-42 = veertigdagentijd 5° week vrijdag

Het Woord
Toen de joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de
Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u Me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we U
niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: U bent een mens , maar U beweert
dat U God bent!’ Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: U bent goden”? De
Schrift blijft altijd van kracht. Als mensen tot wie God spreekt, goden genoemd worden, hoe kunt
u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering
wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? Als wat Ik doe, niet van Mijn Vader komt, geloof Me dan
niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan
zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ En weer wilden ze Hem grijpen,
maar Hij ontsnapte. Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes
eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. Veel mensen kwamen naar Hem toe. Ze zeiden: ‘Johannes
heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat Hij over deze man gezegd heeft, is
waar.’ En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus heeft net gezegd: ‘De Vader en Ik zijn een.’ Daarom willen de joden Hem stenigen. Geweld
dus. Maar Jezus reageert geweldloos. Hij blijft in gesprek. Hij spreekt en tracht hen inzicht te
geven. Zelfs inzicht in zijn diepste intimiteit: zijn eenheid met de Vader.
De aanklacht van de joden is het omgekeerde van wat in het begin van het Johannesevangelie
staat. Daar luidt het: ‘Het Woord is mens geworden.’ Maar nu wordt gezegd dat een mens zichzelf
tot God maakt. Dat is een godslastering. Voor Jezus zou er dan een godslastering in de Schrift
staan, en wel in een uitspraak van God zelf. Wat natuurlijk niet kan. We lezen daar: ‘U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal’ (Psalm 82,6). Dus mag de uitspraak ‘Ik ben de Zoon van God’
geen probleem vormen. Integendeel, als men dat ontkent, ontkracht men een boodschap van God
zelf.
Ondanks de dreiging van velen met de stenen al in de hand, zwakt Jezus zijn uitspraken niet af.
Integendeel, Hij gaat juist nog verder. Hij legt de eerdere uitspraak in twee elkaar aanvullende
delen uit elkaar: ‘De Vader is in Mij en Ik en in de Vader.’ Altijd weer verwijst Jezus naar zijn
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eenheid met de Vader. Het is zijn diepste intimiteit. Jezus ziet zichzelf als wat de joden een ‘sjaliah’
noemen: iemand die een opdracht uitvoert voor een ander met het gezag van die ander en zelfs
met dezelfde identiteit als die ander. Alsof hij de opdrachtgever is.
Toch begrijpen ze Hem niet maar willen Hem grijpen, maar Hij ontkomt. Voorlopig wint het
keiharde geweld niet, maar het woord. Hij wijkt uit naar de oorsprong, waar zijn openbaar
optreden begon: waar Johannes doopte, aan de overkant van de Jordaan. Ja, we horen nog
eenmaal de naam ‘Johannes de Doper.’ Het is de vierde en laatste maal. En in steeds minder
verzen.1 Hierna komt Hij niet meer voor in het Johannesevangelie.
Ondanks de problemen in de hoofdstad Jeruzalem, wordt Jezus’ nieuwe familie toch opgericht. Ze
blijft aangroeien. Velen komen bij Hem en geloven in Hem. En wel omdat alles wat Johannes over
Jezus gezegd heeft, ook realiteit is geworden in Jezus. Jezus’ nieuwe familie groeit niet in
Jeruzalem, maar in het buitenland.

Het Woord in mijn leven
Hoe ligt in mijn leven de verhouding tussen het gebruik van geweld en het gebruik van woorden?
Zie ik mezelf als dochter/zoon van God? Wat houdt dat in? Hoe groot is mijn eenheid met de
Vader? En met Jezus?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
dreiging met geweld
beantwoordt U met woorden.
Met heel veel geduld
tracht U ons te overtuigen.
En wel door Uw getuigenis
over Uw eenheid met de Vader.
Die eenheid kunnen we aflezen
aan al Uw werken en daden.
Laat ons delen, Heer,
in Uw eenheid met de Vader.
Maak ons een met U.
Kom aanwezig in ons
en laat ons in U zijn.
Die eenheid zal vruchtbaar worden
in goede werken en daden
als getuigenis voor velen. Amen.
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Johannes 1,19-36; 3,22-30; 5,33-35; 10,40-41.
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