Bezinning 586: Een voor allen
Johannes 11,45-56(57)1 = veertigdagentijd 5° week zaterdag

Het Woord
Veel joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot
geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen?
Deze man doet veel wondertekenen, en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan
geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een
van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet!
Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat een man sterft voor het hele volk, zodat niet het
hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie
dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk maar ook om de verstrooide
kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doen.
Jezus trad onder de joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de
woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.
Het was kort voor Pesach, het joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al voor
het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de
tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ De
hogepriesters en de farizeeën hadden opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij
was, zodat ze Hem konden arresteren.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus heeft zijn zevende teken gedaan: de opwekking van Lazarus uit het graf. Het zevende: dus de
kroon op het werk voordat Hij sterft. Inderdaad, tot zijn dood zal Hij geen teken meer doen. De
reactie is verdeeld. Velen geloven in Jezus, maar sommigen gaan Hem aangeven aan autoriteiten
in Jeruzalem. Daar is een woord voor: ‘Verklikken.’ Al gaat het niet om iets negatiefs, maar juist
over een heel groot, positief teken.
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Het Sanhedrin komt nogmaals samen. Tweemaal noemen ze Jezus een mens. Niets meer dan dat.
Ze herleiden Hem dus tot enkel en alleen zijn menszijn. Ze erkennen dat Hij tekenen doet. Maar ze
verdragen niet dat velen in Jezus geloven. Ze vrezen zelfs dat heel het volk Jezus zal volgen. Dat
gaat in tegen hun eigen belangen.
Kajafas is dat jaar hogepriester. Zijn uitspraak is cynisch: ‘Het is beter dat een man sterft voor het
hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Alsof Jezus een tiran is die zijn volk zal
uitmoorden. Of er de oorzaak van kan zijn dat de bezetter tempel en volk komt vernietigen. Maar
de evangelist draait die cynische uitspraak van Kajafas om in een profetie. Jezus zal inderdaad
sterven en wel voor het volk. Om het volk de redden. En niet alleen het volk in Israël, maar ook het
volk dat verspreid is buiten Israël. Johannes denkt ongetwijfeld aan de kerkgemeenschap, het
nieuwe volk van God.
Omwille van de dreiging in Jeruzalem gaat Jezus met zijn leerlingen op retraite naar Efraïm, dicht
bij de woestijn. Het is zijn laatste retraite, waar Hij zich voorbereidt op het grote uur: zijn lijden,
sterven en verrijzen.
Dat zal weldra gebeuren, want het Pesachfeest is dichtbij. Velen trekken al naar Jeruzalem. Ze
zoeken Jezus, de wonderdoener. Maar de verdeeldheid wordt nog maar eens duidelijk: de
overheden zoeken ook, maar om Hem te laten grijpen en Hem te doden.

Het Woord in mijn leven

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent een groot profeet,
U bent de Christus,
U bent de Zoon van God,
volkomen een met Hem.
Maar velen herleiden U
tot enkel Uw menszijn.
U bent als enige gestorven
om ons allen te redden.
Verzamel alle mensen
tot een gemeenschap wereldwijd.
Want door verdeeldheid onder ons
is er veel geweld en veel lijden.
We zien uit naar vrede,
naar een geweldloze wereld,
waarin alle mensen
menswaardig kunnen leven. Amen.
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