Bezinning 656: Een voor allen
Johannes 18,12-27 = fragment lijdensverhaal Goede Vrijdag ABC-jaar

Het Woord
De soldaten met hun tribuun en de joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden Hem. Ze
brachten Hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester en
hij was het die de joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’
Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de
hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de
poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten. Hij
sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij
soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars
stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus
ging zich erbij staan warmen.
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het
openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de joden
bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb Ik iets in het geheim gezegd.
Waarom ondervraagt u Mij? Vraag het toch aan de mensen die Mij gehoord hebben, zij weten wat
Ik gezegd heb.’ Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden, Hem een klap in het
gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ Jezus zei: ‘Als Ik iets verkeerds
gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat Ik heb gezegd, waarom slaat u
Me dan?’ Daarna stuurde Annas Hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van Hem?’
vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Maar een van de slaven van de hogepriester, een
familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat jij
bij Hem was in de olijfgaard?’ Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Johannes zegt tweemaal dat Jezus geboeid wordt en blijft. Men beschouwt Hem dus als gevaarlijk.
Het drukt uit dat ze Hem machteloos willen maken. Op het fysieke vlak is Hij dat ook. Maar
spiritueel en moreel beheerst Jezus het geheel.
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Al eerder in het vierde evangelie hebben we de uitspraak gehoord: ‘Het is goed dat één man sterft
voor het hele volk’ (Johannes 11,50-51). Een voor allen. Daar vernamen we dat Kajafas die
uitspraak deed. Maar nu zegt Johannes dat Annas de souffleur van Kajafas was. Annas is de
schoonvader van Kajafas en nog steeds invloedrijk, ook vele jaren nadat hijzelf hogepriester was
(van 6 tot 15 na Christus). En toch: is die uitspraak heel negatief bedoeld tegenover Jezus en zijn
roeping en zending, voor Jezus zelf klopt het wel. Hij geeft inderdaad zijn leven voor de mensen,
voor de hele wereldgemeenschap. God voltrekt zijn plan, zelfs via de tegenwerking van mensen.
Ook in het Johannesevangelie verloochent Petrus Jezus driemaal. Alleen wordt hij hier door een
geheimzinnige leerling van Jezus het paleis van Annas binnengeleid. Tweemaal wordt gezegd dat
Petrus zich warmt, te midden tussen de dienaren van de hogepriesters. Hij zoekt een veilige
beschutting in die groep mensen. Maar er is een positieve keerzijde: hij is Jezus tot hier gevolgd,
terwijl alle anderen, op een na, gevlucht zijn. Johannes zegt geen woord over de reactie van Petrus
op het kraaien van de haan. Daardoor ligt alle nadruk op de vervulling van Jezus’ profetisch woord,
waarmee Hij de verloochening voorspelde (Johannes 13,38). Jezus is dus een profeet.
Annas ondervraagt Jezus over twee onderwerpen: zijn leerlingen en de inhoud van zijn onderricht.
Noch op het een, noch op het ander geeft Jezus rechtstreeks antwoord. Hij zegt heel vrij en
autonoom wat Hij wil zeggen: Hij sprak openlijk en dus moet Annas de toehoorders ondervragen.
Bovendien was ook het Sanhedrin zelf vaak aanwezig bij dat onderricht.
De klap in het gezicht is de enige keer in het lijdensverhaal van Johannes dat Jezus tijdens het
proces lichamelijk te lijden heeft. Ja, Jezus bewaart zijn waardigheid maximaal. Daarom
ondervraagt Hij zelf de dienaar die de klap gaf. Al krijgt Hij geen antwoord. Ook Annas reageert
daar niet op. Zo wordt de ondervraging door Annas abrupt afgebroken en zendt deze Jezus naar
Kajafas, de dienstdoende hogepriester.

Het Woord in mijn leven
Hoe sterk sta ik op het spiritueel-morele niveau als het over mijn geloof gaat? Geloof ik dat God
zijn plan volbrengt, ook al werken mensen Hem tegen? Hoe reageer ik als men mij in een vijandige
omgeving over mijn christelijk geloof interpelleert?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent een profeet.
U beheerst elke situatie.
De tegenwerking van mensen
keert U om in Uw voordeel.
Het plan van God wordt vervuld,
ook doorheen onze kromme wegen.
Ja, U geeft Uzelf, altijd opnieuw,
om de hele wereldgemeenschap te redden.
Geef dat we Uw boodschap verkondigen,
niet in het verborgene, niet in het geheim,
maar openlijk, voor iedereen hoorbaar.
En als men ons aanvalt op ons geloof,
laat ons dan van U getuigen, zeker dan!
Want we willen trouw zijn aan U,
maar zijn vaak zwak en bang.
Heer, wees ons tot kracht en zegen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

