Bezinning 592: Verheerlijking 1
Johannes 13,21-33.36-38 = goede week dinsdag

Het Woord
Nadat Hij dit gezegd had, werd Jezus diepbedroefd, en Hij verklaarde: ‘Waarachtig, Ik verzeker
jullie: een van jullie zal Mij verraden.’ De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie Hij
bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast Hem aan tafel aan, en Simon
Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe
en vroeg: ‘Wie, Heer?’ ‘Degene aan wie Ik het stuk brood geef dat Ik nu in de schaal doop,’ zei
Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op
dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’
Niemand aan tafel begreep waarom Hij dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen
dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest
geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.
Toen hij weg was, zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door
Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook
in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.
Jullie zullen me zoeken, maar wat Ik tegen de joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar
Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
…
Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij
nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen.’ ‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn
leven voor u geven!’ zei Petrus. Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor Mij geven? Waarachtig, Ik
verzeker je: nog voor de haan kraait, zul je Mij driemaal verloochenen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit fragment ademt een dramatische toon. Jezus raakt tijdens het Laatste Avondmaal in
verwarring. Want Hij weet dat Hij voor de grootste confrontatie met het Kwaad staat, hier als
duivel benoemd. Jezus ziet de duivel zelf aan het werk in het gebeuren van zijn lijden en dood aan
het kruis. Daar, aan het kruis, zal Hij de macht van het kwaad breken.
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Toch beheerst Hij het gebeuren. Hij moedigt Judas zelfs aan zo snel mogelijk te doen wat hij van
plan is. En Jezus doet meer: Hij geeft hem een stukje brood, een teken dat slechts gesteld wordt
voor een bijzondere gast, een eregast, uit hoogachting en liefde. Jezus weet dat het kwaad in
Judas huist, maar Hij blijft de persoon zien. Jezus zei toch: ‘Bemin je vijanden.’
Jezus’ uur is aangebroken. Nu is het aan het gebeuren en het zal onmiddellijk gebeuren. Ondanks
de dramatische spanning in het verhaal, blijft Jezus toch gericht, vol vertrouwen en overtuiging, op
het allerbelangrijkste. Het woord ‘verheerlijken’ valt vijfmaal.1 Driemaal zegt de evangelist dat God
en Jezus nu verheerlijkt worden, tweemaal dat Jezus zal verheerlijkt worden. Dit laatste kan een
dubbele betekenis hebben. Jezus zal verheerlijkt worden door zijn verrijzenis als Hij zetelt aan
Gods rechterhand. En Hij zal verheerlijkt worden op het eind van de tijd als Hij optreedt als de
Mensenzoon, zoals Hij hier genoemd wordt.
Petrus treedt nog maar eens onstuimig op. Hij doet een geweldige belofte: hij zal zijn leven geven
voor Jezus. Ja, hij zal dat uiteindelijk doen, maar niet die nacht. Hij zal integendeel Jezus driemaal
verloochenen.

Het Woord in mijn leven
Kan ik de mens blijven zien in de persoon die mij (ernstig) kwaad berokkent? Wat stel ik me voor
van de verheerlijking van Jezus door God en van God door Jezus? Heb ik ooit een roekeloze belofte
gedaan aan Jezus, die ik niet gehouden heb? Wat was mijn reactie dan?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U kent de macht van het kwaad.
Altijd hebt U er tegen gevochten,
met daden en woorden van liefde.
U hebt die macht ondergaan,
vrij en bewust en doortastend.
Zo, en enkel op die manier
kon U God verheerlijken.
Daarom heeft Hij U verheerlijkt
en blijft Hij U verheerlijken
zoals U Hem blijft verheerlijken.
Geef ons Uw diepe liefde
om elke mens te beminnen
over elk kwaad heen,
ook over ons eigen kwaad heen. Amen.
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De Naardense Bijbel (2014) gebruikt vijfmaal het woord ‘verheerlijken’ in plaats van viermaal ‘grootheid’ in de
vertaling van De Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Dus een werkwoord in plaats van een naamwoord.
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