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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 20 maart 2022. 

Hoofdlezing: Johannes 12:20-33. 
Overige lezingen: Daniël 7:7-14; Kolossenzen 2:8-15. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Nu wij op deze derde zondag van de veertigdagentijd met het alternatieve leesrooster worden 

bepaald bij het slotgedeelte van Johannes 12, worden wij geconfronteerd met enkele 

onverwachte, en naar ik vermoed voor de meesten van ons ook onbekende, zaken. 

Eerst is daar de onrust in het binnenste van Jezus. ‘Nu is mijn ziel in beroering’, hoorden wij 

Hem zeggen. De bewuste woorden komen uit Psalm 6, een gebed van een gelovige in 

doodsgevaar.  

Ook Jezus geraakt langzaam maar zeker in doodsgevaar. De joodse autoriteiten hebben, na de 

deining die de opwekking van Lazarus heeft teweeggebracht, een arrestatiebevel tegen Hem 

uitgevaardigd. De overpriesters hebben hun plannen gesmeed om Hem te doden. Het 

enthousiasme van de menigte tijdens de aan ons evangeliegedeelte voorafgaande intocht van 

Jezus in Jeruzalem heeft de autoriteiten alleen maar nerveuzer gemaakt. Zelfs sympathisanten 

met het joodse geloof uit Griekenland, zo lazen wij vanmorgen, naar Jeruzalem gekomen voor 

het joodse paasfeest, tonen nu hun belangstelling voor Jezus! 

Jezus raakt in doodsgevaar. Wanneer zijn leerlingen Andreas en Filippus, afkomstig uit een 

streek in Noord-Israël waar men Grieks verstaat, Hem melden dat Grieken zich bij hen hebben 

aangemeld die Hem willen ontmoeten, is het voor Jezus duidelijk: het uur U, het reeds lang in 

de lucht hangende ogenblik van zijn dood die leiden zal tot zijn verhoging, staat op aanbreken: 

‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt zal worden’, roept Hij uit. 

Er is onrust in het binnenste van Jezus: ‘Nu is mijn ziel in beroering’. Er is onrust, onrust over 

zijn naderende dood. Maar anders dan bij Jezus’ strijd in de hof van Getsémané, waarover de 

andere evangelisten berichten, is er geen sprake van heftige vertwijfeling of strijd. Vastberaden 

gaat Jezus de onrust in zijn binnenste te lijf. Zal hij, zo hoorden wij Hem overwegen, evenals 

als de dichter van Psalm 6 dat doet, uitroepen: ‘HEER, red mijn ziel’?1 Nee, dat doet Hij niet. 

Diep in Hem schuilt het besef dat zijn dood de weg zal zijn tot redding van velen en de weg tot 

zijn eigen verheerlijking. Strijdvaardig en gehoorzaam stelt Jezus zich daarom aan God 

beschikbaar. Aldús luidt zijn bede: ‘Vader, verheerlijk door wat er komen moet uw Naam!’ 

Ziedaar het eerste onverwachte, en waarschijnlijk ook onbekende, gebeuren waarmee wij 

vanmorgen geconfronteerd worden: Jezus’ innerlijke onrust, maar tegelijk zijn vastberadenheid 

met het oog op zijn naderende dood. 

Maar er is nóg iets onverwachts waar wij vanmorgen tegenaan lopen: volgend op Jezus’ gebed 

komt er een luid geluid uit de hemel. ‘Een donderslag!’, zeggen sommige omstanders. Anderen 

menen een stem te hebben verstaan, en interpreteren het geluid als de stem van een engel. Maar 

Jezus heeft duidelijk een boodschap van zijn hemelse Vader gehoord, klaarblijkelijk het 

antwoord op zijn bede dat God door zijn gehoorzaamheid verheerlijkt zou worden: ‘Niet alleen 

héb Ik mijn Naam verheerlijkt, ook zal Ik hem opníeuw verheerlijken’, luidt het antwoord. 

Bemoedigende woorden voor Jezus, de als de gezondene van de Vader reeds tijdens zijn leven 

Gods hemelse glorie heeft geopenbaard – denk aan de opwekking van Lazarus! –, maar die, nu 

Hij op het punt staat naar de Vader terug te keren, in de weg van zijn kruisiging, 

wederopstanding en hemelvaart zijn goddelijke heerlijkheid van voorheen opnieuw zal 

binnengaan. Bemoedigende woorden voor Jezus dus, maar ook belangrijke woorden voor de 

omstanders. Want ook voor hen heeft het hemelse signaal geklonken, het signaal dat de cruciale 

slotfase van Jezus’ leven inluidt, de fase die zal leiden tot zijn terugkeer naar de heerlijkheid 
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van de Vader. Laat ieder die het signaal hoorde, de oren spitsen om te horen wat de betekenis 

is van wat nu er nu te gebeuren staat! 

 

Ja, gemeente, wat ís de betekenis van de weg die Jezus nu zal gaan: van zijn kruisiging die de 

opmaat vormen zal tot zijn verheerlijking bij de Vader? Hoor wat Jezus zelf daarover te zeggen 

heeft: ‘Nu vindt het oordeel plaats over deze wereld, nu zal de heerser over deze wereld 

buitengeworpen worden. En Ik, als Ik verhoogd ben van de aarde, zal Ik allen naar Mijzelf 

toetrekken.’ 

Dat laatste, dat Jezus verhoogd wordt van de aarde, kunnen we nog volgen: Hij wordt letterlijk 

aan een kruis omhoog geheven, en, omdat zijn kruisdood zal leiden tot zijn wederopstanding 

en hemelvaart, daardoor uiteindelijk ook figuurlijk verhoogd: binnengeleid tot een hernieuwde 

heerlijkheid bij de Vader. 

Het eerste, ‘Nu vindt het oordeel plaats over deze wereld, nu zal de heerser over deze wereld 

buitengeworpen worden’ is wellicht iets moeilijker te verstaan, maar is tegelijk bijzonder rijk 

van inhoud. Ik zal het u proberen uit te leggen. In Jezus’ naderende lijden wordt de hand van 

God zichtbaar: zijn lijden is niet toevallig, nee, in zijn lijden voltrekt God zijn oordeel over een 

wereld die van Hem vervreemd is geraakt, zó vervreemd dat ze zelfs haar Heiland aan een kruis 

slaat. Het is die wereld die God desalniettemin liefheeft, zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gezonden heeft om haar te behouden. Nú bereikt die zending van de Zoon naar de aarde haar 

beslissende punt: de wereld wordt van Godswege veroordeeld vanwege haar rebellie tegen haar 

Schepper. Maar wonderlijk genoeg kost die rebellie niet háár de kop, maar God zelf, in zijn 

geliefde Zoon. De rollen worden omgedraaid: in de kruisiging die Jezus wacht, levert God zelf 

het offerlam aan, dat de zonde van de wereld verzoent!: ‘Zie, het lam van God, dat de zonde 

der wereld wegneemt.’2 

Deze onverwachte wending heeft wereldwijde gevolgen. Niet alleen ontstaat er nu voor een 

ieder die in geloof tot God komt, jood én niet-jood – ook de Grieken die Jezus wilden 

ontmoeten! – de mogelijkheid om alsnog behouden te worden en in plaats van eeuwige 

veroordeling eeuwig leven te vinden. Maar bovendien vindt er een kosmische 

regeringswijziging plaats, een regime change, zoals we dezer dagen regelmatig horen zeggen: 

hij die tot nu toe wereldwijd zijn verderfelijke, tot zonde en liefdeloosheid aanzettende invloed 

deed gelden, de satan, de ‘overste over deze wereld’, wordt door de kruisiging en 

wederopstanding van Jezus van zijn troon gestoten. Ja, de kruisiging lijkt satans ultieme triomf 

te worden, omdat Jezus, de bron van alle goed, wordt uitgeschakeld. Maar welbeschouwd 

betekent Jezus’ kruisiging satans ondergang, omdat aan hem die regeert bij de gratie van de 

zonden van de mensen, mét de verzoening van de zonden zijn hele bestaansgrond uit handen 

wordt geslagen. Satan moet het wereldtoneel verlaten; hij blijft slechts stuiptrekkend zijn 

laatste, zij het soms nog gruwelijke, pogingen tot machtsvertoon uitoefenen. Maar waar hij het 

veld ruimt, daar neemt de verrezen Jezus de kosmische touwtjes in handen: ‘Als Ik verhoogd 

ben van de aarde’, hoorden we Hem vanmorgen zeggen, ‘zal Ik allen naar Mij toetrekken.’ Was 

het niet precies zo voorzegd in Daniël 7, waar de machthebbers in dienst van het kwaad, 

voorgesteld als schrikwekkende dieren, de macht wordt ontnomen en vervolgens aan ‘iemand 

als een mensenzoon’ de eeuwige heerschappij over alle volkeren wordt gegeven? 

Het signaal heeft geklonken: een stem uit de hemel is gehoord. Nu gaat het gebeuren! Nu vindt 

het oordeel plaats over deze wereld, dat wonderlijk genoeg tegelijk haar behoud zal betekenen. 

Nu zal de heerser over deze wereld uit het centrum van de macht worden gestoten en zal de 

verhoogde Jezus in zijn plaats alle volkeren tot zich trekken. Ziedaar de inhoud van de geladen 

woorden die ons vandaag, minder dan vier weken voor de Goede Vrijdag, worden 
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gepresenteerd. Ziedaar de betekenis van Jezus’ aanstaande kruisiging, die de opmaat zal vormen 

tot zijn verheerlijking bij de Vader. 

 

Gemeente, kan het niet anders? Is het nu echt nodig dat Jezus, zo’n edel mens, sterft om de 

wereld te verlossen? U vraagt het mij af en toe. Had Jezus niet gewoon kunnen blijven leven 

tot in hoge ouderdom en ons op die manier als een voorbeeld kunnen dienen? 

Laten we ten slotte nog eenmaal luisteren naar Jezus zelf. Hij houdt ons een graankorrel voor, 

zo’n prachtige, goudgerijpte korrel. Je kunt hem in een doosje doen en ongeschonden bewaren, 

maar dan heb je er niet veel nut van. Je kunt hem ook zaaien, begraven in de aarde, prijsgeven 

aan duisternis en ontbinding. Dan groeit er een korenplant uit, die op zijn beurt een grote 

hoeveelheid graankorrels voortbrengt waarvan je brood kunt bakken. Zo is het, zegt de Heer, 

met zijn lijden dat op aanbreken staat. Ja, Hij kán in leven blijven, maar zolang Hij de dood 

schuwt, blijft het rendement van zijn bestaan beperkt. Pas wanneer Hij gedood en begraven 

wordt, draagt Hij veel vrucht: de vrucht van de velen, uit de joden én de heidenen, die op grond 

van zijn kruisdood door het geloof in Hem het eeuwige leven zullen mogen binnengaan. 

 

In zekere zin geldt die wonderlijke wet van de graankorrel – pas als de graankorrel in de aarde 

valt, draagt hij veel vrucht – ook voor ons. Nee, wij zijn de Heiland niet en onze zelfovergave, 

zelfs als die zou leiden tot onze dood, bewerkt geen verlossing. Maar wie in Jezus’ spoor het 

veilige omhulsel van het zelfbehoud durft te verlaten en het risico durft te lopen van lijden en 

verlies omwille van het evangelie, die zal evenals Jezus zelf vrucht dragen, de vrucht van de 

dienende liefde tot zegen van velen, en aldus uiteindelijk het eeuwige leven binnengaan. 

Daarentegen zal, zo zei Jezus ons, wie zijn leven al te zeer liefheeft en het niet wil prijsgeven, 

uiteindelijk zijn leven verliezen. 

Ik moet denken aan twee mannen, die op dit moment het wereldtoneel domineren. De één zit 

aan lange tafels in een krampachtig pogen om niet besmet te raken met het coronavirus en zijn 

eigen leven te behouden, maar schroomt niet om in zijn ideologische verblinding de levens van 

vele onschuldigen uit zijn eigen land en in Oekraïne in het verderf te storten. De ander verschijnt 

in gevechtstenue, één met zijn strijdmacht, solidair met zijn lijdend volk, waarvoor hij nationaal 

vecht en internationaal pleit tot het uiterste, en is bereid als leider van zijn wreed ontwrichte 

land zijn leven te geven. 

Wie de graankorrel heel en gaaf wil houden, dat is: wie zijn leven liefheeft, die richt het ten 

gronde, hoorden wij vanmorgen de Heer zeggen: hij of zij mist uiteindelijk de boot van het 

eeuwig behoud. ‘Maar’, zo voegde Jezus eraan toe, ‘wie zijn leven haat’, dat wil zeggen: op de 

tweede plaats stelt, ‘die zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, dan moet 

hij Mij volgen!’ 

Ziedaar de oproep, gemeente, die op deze derde zondag in de veertigdagentijd komt tot een 

ieder van ons. Christus zal als een graankorrel in de aarde vallen en aldus veel vrucht dragen. 

Wij worden aangezet dezelfde beweging te maken, weg uit onze veilige cocon, bereid om te 

lijden en te dienen, om aldus op onze wijze in zijn spoor eveneens vruchtbaar te kunnen zijn. 

Dat lijkt niet eenvoudig. En dat is het ook niet. Maar kijk eens waartoe dat alles uiteindelijk 

leidt: tot niets minder dan het leven in Gods heerlijkheid, het leven van de wederopstanding dat 

door Jezus’ lijden heen aan het licht zal komen, niet alleen voor Hemzelf, maar voor allen die 

Hem trouw willen dienen. Ja, zo hoorden wij het de Heer tot onze troost zeggen: ‘Waar Ik ben’ 

– namelijk: in Gods heerlijkheid die volgen zal op mijn lijden – ‘daar zal ook mijn dienaar zijn. 

Want als iemand Mij dient, zal de Vader hem aldus eren.’ 

 

Amen. 


