Bezinning 593: Drie leerlingen 2
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
In deze tekst, die over het Laatste Avondmaal gaat, komen drie leerlingen persoonlijk naar voren:
de door Jezus beminde leerling, Judas en Petrus.
De door Jezus beminde leerling komt enkele malen voor in het Johannesevangelie, altijd zonder
naam. Hier de eerste maal. Hij ligt naast Jezus aan tafel. Maar de oorspronkelijke uitdrukking is
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veel sterker. Letterlijk: ‘Die gelegen was in de schoot van Jezus.’ Het drukt een grote intimiteit en
vriendschap uit. Deze leerling zal niet wegvluchten tijdens Jezus’ lijden en sterven. Integendeel, hij
blijft trouw tot onder het kruis (Johannes 19,26). En ook daar is hij de leerling, van wie Jezus veel
hield.
De tweede is Petrus. Eerst wil hij via de vorige leerling vernemen wie Jezus zal verraden. Op het
einde vraagt hij Jezus waarom hij Hem niet onmiddellijk kan volgen. En hij belooft zijn leven voor
Jezus te geven. Maar hij zal hem driemaal verloochenen (Johannes 18,16-17.25-27). Uiteindelijk
komt hij wel tot berouw. Jezus zal hem die verloochening laten omzetten in liefde (Johannes
21,15-17). En ja, hij geeft zijn leven en volgt zo Jezus, ook tot in de heerlijkheid van de Vader en
Jezus.
De derde leerling is Judas. In hem komt de duivel huizen. Hij vertegenwoordigt de nacht en de
daden van de duisternis. Judas verraadt Jezus. Als hij daar spijt van krijgt, keert hij niet naar Jezus
terug om vergiffenis te vragen, maar sluit hij zijn weg af van die goddelijke liefde.
Deze drie leerlingen maken alle deel uit van de twaalf. Petrus bewandelt daarbij de wegen van de
twee anderen tegelijk.

Het Woord in mijn leven
Heb ik momenten gehad dat ik me op een bijzondere wijze door Jezus bemind voelde? Welke
zending is daaruit voortgevloeid? Keer ik zoals Petrus altijd weer terug naar Jezus om vergiffenis te
krijgen en Hem mezelf in liefde te geven? Van welk kwaad denk ik dat Christus het (mij) niet kan
vergeven?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U hebt ze geroepen:
de geliefde leerling,
Petrus en Judas.
Ze waren bij U
tot op het Laatste Avondmaal.
U heeft hen bemind,
elk op een unieke manier,
heel persoonlijk zelfs.
Blijf Uw liefde geven
aan alle vrouwen en mannen,
aan alle soorten mensen,
over alle kwaad heen.
Ik weet het goed:
U bemint mij onvoorwaardelijk.
Geef dat ik U bemin
en doe wat U mij vraagt.
Geef dat ik altijd weer
vertrouwvol bij U terugkeer
na elk kwaad dat ik verricht.
Want U bemint en vergeeft,
altijd weer. Amen.
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