
5de zondag van de vasten B  
       Joh. 12, 20-33 

 

Dit weekend geven de lezingen ons in een notendop (of in een samenvatting) het 

hele heilsplan van God met de mensen weer. Want we hoorden hoe Jeremia 

benadrukt dat God een verbond heeft gesloten met Abraham, Isaak en Jakob, en 

later met Mozes, maar steeds is door de tijd heen het verbond verbroken. Toch 

wil God trouw blijven aan zijn plan en gelukkig blijft Hij trouw aan ons. Zelfs 

als wij soms minder goed antwoorden aan Gods plan, Hij is vergevingsgezind en 

komt steeds opnieuw met een reddingsplan.  

Onze redding vindt zijn voltooiing in datgene wat Jezus doet, en waarvan wij de 

komende weken weer getuigen van zullen zijn. Jezus gaat zijn leven voor ons 

geven op het kruis om ons van de dood naar het leven te brengen. En zo de dood 

overwinnen.  

Als de Zoon van God weet Jezus wat gaat komen, en Hij legt het ook in het 

evangelie uit wat er gaat komen, dat Hij zijn leven gaat geven, sterven als een 

graankorrel in de aarde om nieuwe vrucht te geven en daarvoor is zijn kruisdood 

nodig.: “Ik zal allen tot mij trekken als ik omhoog geheven zal zijn”.  

Maar als mens is dit één van de moeilijkste dingen die Jezus moet doormaken. 

Niet voor niks spreekt de tweede lezing (de brief aan de Hebreeën) over het feit 

dat Jezus in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd. God had een 

ander reddingsplan kunnen kiezen, Jezus had de handdoek in de ring kunnen 

gooien en zichzelf te beschermen tegen de kruisdood. Maar dat heeft Hij 

allemaal niet gedaan, omdat Hij ieder van ons wil redden.  

Zo vormt zijn kruisdood enerzijds het teken van onze verlossing, Jezus die zijn 

leven geeft voor ons. De afbeelding van het kruis is een herinnering aan dit 

historische feit. Maar meer nog toont het ons hoezeer God bereid was om het 

meest moeilijke voor ons mensen door te maken: Bereid zijn om voor iemand 

anders te sterven, het lijden te omarmen en daarvoor niet weg te lopen. Juist wij 

mogen en kunnen dan ontdekken dat alles wat wij meemaken aan moeilijke 

dingen met God geleefd mag worden. Hij weet wat het is om te lijden en 

begeleid ook ons als het moeilijk is. We naderen de Goede Week, laten wij de 

tijd nemen om te zien en opnieuw te ontdekken wat God voor ons heeft gedaan. 

En laten wij op onze beurt daar niet onverschillig voor blijven maar een 

antwoord van geloof geven. Zodat het verbond dat God met ons door Jezus heeft 

gesloten vrucht draagt in het leven van ieder van ons en voor de wereld die vaak 

ook worstelt met lijden en pijn. Amen.  

Harm Eskes, pastor 

 


