Bezinning 82: Geloven in Gods Zoon 1
4° vastenzondag B-jaar: Johannes 3:14-21

Het Woord
[Jezus zei:] ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang
omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de
wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel
over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen
oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in
de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het
licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt
het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In de woestijn, ten tijde van Mozes, werden de mensen genezen, niet door de magie van de
opgeheven slang, maar door hun geloof dat God hen genas. Op dezelfde manier vinden we redding
door te geloven in Gods Zoon. Jezus werd in meerdere betekenissen opgeheven: aan het kruis, maar
meer nog door zijn verrijzenis en omdat God Hem aan zijn rechterhand laat zitten. God geeft zijn
Zoon aan ons, uit pure liefde. Maar van onze kant moeten we wel in Hem geloven.
De schuine tekst is vers 16: het is het mini-evangelie. In één vers vat Johannes het hele evangelie
samen. Het is een zin, die we uit het hoofd zouden mogen kennen. God heeft ons lief, intens lief,
eindeloos lief en zelfs onvoorwaardelijk lief. Uit liefde geeft Hij ons zijn Zoon. Wat een geschenk!
Jezus is Gods hoogste uitdrukking van zijn liefde voor ons. Dat is wat God doet. Maar het werkt niet
als we niet in zijn Zoon geloven. Door ons geloof verbinden we ons in vrijheid aan Hem en juist dat
redt ons. Ongeloof schept een kloof, waardoor we los van Hem leven.
Dat geloof wordt op het einde verbonden met goed en kwaad. Johannes gebruikt vaak de
tweedeling: goede mensen – slechte mensen. In feite loopt de grens tussen goed en kwaad doorheen
elke mens. Geloven in Christus doet het kwade, de duisternis in ons verminderen en laat het goede
groeien. Juist aan de daden kan men ‘meten’ of het over een authentiek geloof gaat.
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Het Woord in mijn leven
Geloof ik in Jezus Christus als Gods Zoon? Dank ik de Vader voor het immens groot geschenk van zijn
Zoon en de redding, die daar het gevolg van is? Worden mijn daden steeds beter en vermindert het
kwade in mijn leven?

Bidden met het Woord
God, liefdevolle Vader,
Gij hebt ons Uw Zoon gegeven
en blijft ons Uw Zoon schenken.
Hij redt ons: Hij is ons eeuwig leven.
Ik dank U uit de grond van mijn hart voor Hem.
Vermeerder mijn geloof in Hem
en schenk dit geloof aan velen.
Laat zien waar en hoe ik kan getuigen
opdat meer mensen mogen genieten
van het eeuwig leven, dat Gij schenkt. Amen.
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