Bezinning 669: Rivieren levend water 2
Johannes 19,31-37 = fragment Goede Vrijdag ABC-jaar; H. Hart van Jezus B-jaar

Het Woord
Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel
een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de
benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen.
Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die
van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom
braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er
bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is
betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in
vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij
zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus sterft precies op het uur dat de lammeren geslacht worden voor het joodse paasfeest. Hij is
het Lam dat het joodse paasfeest een nieuwe invulling geeft en voltooit. Het is bevrijding uit alle
slavernij, uit de zonde en uit de dood.
Het was niet de gewoonte de lichamen zo snel mogelijk van het kruis af te halen. Integendeel, men
liet ze een tijd hangen als afschrikking voor het volk. Maar de joden vragen aan Pilatus het deze
keer wel te mogen doen omdat de sabbat aanbreekt, nog wel een grote sabbat want men viert het
joodse paasfeest. Pilatus staat het toe. Om de dood te versnellen breekt men de benen: de sabbat
breekt weldra aan. Uiteindelijk verstikt men.
Maar men breekt Jezus’ benen niet omdat Hij al gestorven is. Dit verwijst naar een Schriftwoord:
‘Er mag van het offerdier niets overblijven tot de volgende morgen, en de botten mogen niet
gebroken worden’ (Numeri 9,12). Het gaat ook daar over het paaslam.
Door de lanssteek vloeien er bloed en water uit Jezus’ zijde. Johannes verwijst hiermee naar wat
hij eerder in zijn evangelie gezegd heeft: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart
van wie in Mij gelooft’ (Johannes 7,38), dat zelf een verwijzing is naar de Schrift (Zacharia 14,8).
Het water verwijst voor de christenen naar het doopsel.
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Het bloed verwijst naar de eucharistie: ‘Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig
leven en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken’ (Johannes 6,54). In het bloed geeft
Jezus zich restloos, zelfs zijn diepste identiteit en intimiteit, zijn ziel. Kortom, Jezus’ dood is bron
van heil en heiligt dus de mens.
Men is het niet eens over wie Johannes bedoelt met ‘hij die getuigt’. Is het de evangelist zelf? Of is
het God? Of Jezus? Hoe dan ook, de evangelist wil ons aanzetten tot geloof.
Johannes geeft nogmaals aan dat Jezus de Schrift vervult. De woorden ‘Geen van zijn beenderen
zal verbrijzeld worden’ verwijzen naar drie schriftplaatsen.1 En ook de woorden ‘Ze zullen opzien
naar hem die ze doorstoken hebben’ (Zacharia 12,10).

Het Woord in mijn leven
Waaruit moet ik bevrijd worden? Zie ik het verband tussen Jezus’ lijden en dood en het doopsel en
de eucharistie? Beleef ik dat ook? Kan ik me in Jezus’ spoor helemaal geven voor anderen? Hoe
sterk geloof ik?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent het Paaslam,
maar ook de priester
die het opdraagt
voor ons heil.
Uit Uw hart stroomt water,
bron van het echte leven.
Uit Uw hart stroomt bloed,
Uw eigen ziel,
voor ons vergoten.
Bevrijd ons altijd verder
uit wat ons gevangen houdt.
Maak ons steeds meer
gelijkvormig aan U:
belangeloze, dienende liefde,
liefde tot het uiterste. Amen.
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Exodus 12,46; Numeri 9,12 en Psalm 34,21.
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