
zondag 13 maart 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Jesaja 63, 1-9 
Jesaja 63, 1-9 

1 ‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, 
in purper gekleed, met praal getooid, 
die zich groots en machtig verheft?’ 
Ik ben het die in gerechtigheid spreekt 
en bij machte is te redden. 
2 ‘Hoe komen uw kleren zo rood, 
als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ 
3 Ik heb de perskuip alleen getreden, 
geen van de volken hielp Me daarbij. 
Ik trad hen in mijn woede, 
vertrapte hen in mijn toorn. 
Hun bloed bespatte mijn kleren, 
al mijn kleren werden besmeurd. 
4 Ik had besloten tot een dag van wraak, 
het jaar van vergelding was aangebroken. 
5 Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, 
Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde. 
Op eigen kracht bracht Ik redding, 
door mijn woede aangespoord. 
6 Ik heb de volken in mijn woede vertrapt, 
met mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd. 
Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien. 
Waar is onze bevrijder? 
7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken 
en zijn roemrijke daden bezingen: 
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, 
de goedheid die Hij het volk van Israël bewees 
in zijn ontferming en zijn grote liefde. 
8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! 
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ 
Daarom wilde Hij hun redder zijn. 
9 In al hun nood was ook Hijzelf in nood: 
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. 
In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, 
Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 
 
lied Liedboek 319, 1.2.3.   Alles wat er staat... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 12, 20-36 
Johannes 12, 20-36 

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 
Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 22 
Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De 
tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik 



verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven 
vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het 
eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, 
en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 27 Nu slaat de angst Mij om het hart. 
Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik 
juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit 
de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De 
mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook 
die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem 
heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld 
geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer Ik van de 
aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee duidde Hij 
aan welke dood Hij zou sterven. 34 De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet 
begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon 
omhoog geheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ 35  ‘Nog een korte tijd is het 
licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet 
overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 36 Geloof in het licht 
zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging 
Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil. 
 
bloemschikking 
 
lied Liedboek 319, 5.6.7. 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---gekomen--- 

 

We lezen in het Johannesevangelie en  

hebben in de afgelopen weken  

over indrukwekkende dingen gelezen,  

de opwekking van Lazarus,  

Jezus is gezalfd door Maria,  

de intocht in Jeruzalem.  

 

En steeds is wat er gebeurt: de hele wereld loopt achter hem aan.  

 

Dat zijn woorden van het religieus gezag,  

die vinden dat zorgwekkend en  

willen Jezus weg hebben.  

 

Maar als tegengeluid in die belangstelling  

hebben we ook vaak gehoord:  



zijn tijd was nog niet gekomen.  

 

En daarom deed Jezus bepaalde dingen niet,  

of zei bepaalde dingen niet,  

is de indruk die dan altijd achterblijft.  

 

Maar nu klinkt voor het eerst: de tijd is gekomen.  

Het uur is gekomen dat de mensenzoon  

verheerlijkt gaat worden.  

 

Die verheerlijking.  

Ja, wat is dat? Hoe gaat dat eruit zien?  

 

 

Dat gaat dus niet iets van groot vertoon of spektakel worden,  

wordt hier duidelijk.  

Jezus heeft het over de wijsheid van de graankorrel.  

 

We zullen zien.  

 

 

---Grieken--- 

 

Wat maakt dat hier de omslag komt?  

Wat maakt dat de tijd nu gekomen is?  

 

Blijkbaar is dat de komst van de Grieken in Jezuzalem  

(waar ontzettend veel mensen  

bijeengekomen zijn voor het Paasfeest).  

 

Grieken, hellenisten, geen joden dus.  

Reli-toeristen hebben gehoord over Jezus en willen Jezus zien.  

 

Vandaag zouden we zeggen:  

ze willen een selfie maken met Jezus er op.  

 

Maar blijkbaar durven ze Jezus niet zelf aan te spreken,  

of lukt het niet vanwege de drukte.  

Ze proberen het via zijn leerlingen,  

ze gaan eerst naar Filippus, die vraagt Andreas.  

 

Deze twee zijn de enige leerlingen van Jezus  

met Griekse namen.  

Dus dan heb je tenminste een ingang,  

een punt van herkenning.  

 

En ja, Filippus snapt die reli-toeristen wel, want  



over hem stond er toch ook al:  

hij wilde Jezus zien.  

 

Zien.  

 

Voor Jezus zijn de Grieken het signaal.  

Mensen buiten Israel willen met hem op de foto.  

 

De tijd is gekomen! De mensenzoon gaat verheerlijkt worden. 

 

Maar Johannes vertelt niet verder over die Grieken,  

het ging alleen om het signaal.  

We weten niet eens of het gelukt is, of zij Jezus hebben gezien.  

 

In plaats daarvan spreekt Jezus juist nu  

die raadselachtige woorden over die graankorrel.  

 

Eigenlijk zegt hij daarmee:  

de Grieken willen me zien,  

maar er valt hier niets te ZIEN. 

 

Wat er nu speelt zit in het onzichtbare, het verborgene.  

Kijk naar de graankorrel.  

Het wezenlijke gebeurt ondergronds, in het donker.  

 

 

---graankorrel--- 

 

Die korrel gaat in de aarde.  

Je zou hem kunnen bewaren,  

dan heb je een graankorrel,  

maar dan heb je ook maar één graankorrel.  

 

Die moet je loslaten, die moet je in de aarde stoppen,  

en dan denk je: daar blijft niets van over,  

die is verloren, die heb ik niet meer.  

Maar alleen op deze manier komt er iets nieuws,  

meer dan er ooit is geweest.  

 

Zo zal het gaan met Jezus.  

 

Het ziet er niet goed voor hem uit.  

Maar zijn verhaal is juist niet voorbij als hij sterft.  

Juist daardoor komt er iets nieuws.  

 

Maar Jezus moet de weg wel gaan.  

Hij kan zijn missie alleen vervullen  



door zichzelf op te geven.  

 

Je hoort het zo vaak in de Bijbel:  

het oude leven begraven  

om het nieuwe mogelijk te maken.  

 

Jezus - hij is er ter wille van wat komt, de nieuwe plant.  

Hij is er niet voor zichzelf.  

Er is niets van hem dat op een foto moet.  

 

Niets waarvan je later kan zeggen:  

o wat mooi!  

 

Hij zal in de aarde verdwijnen als een graankorrel.  

 

Dat is wel het tegenovergestelde van  

wat de Grieken die kwamen om hem te zien,  

in gedachten hebben.  

 

Want Griekenland, dat is Olympia en filosofie.  

 

Mooie, strakke, goedgetrainde lijven en knappe koppen.  

Gezonde geest in een gezond lichaam,  

das is het Griekse ideaal.  

 

Maar de weg van Jezus is totaal anders:  

via loslaten en ondergang loopt de weg  

naar het nieuwe leven.  

 

°°°° 

Jezus spreekt nu over het beeld van de graankorrel  

als een manier van zijn eigen sterven.  

Maar het is ook iets voor zijn volgelingen.  

Dat beeld van de graankorrel, dat  is niet een manier van sterven,  

dat is een stijl van leven.  

 

Een stijl van leven voor wie in Jezus gelooft.  

Vasthouden is verliezen en loslaten is winnen.  

 

Een stijl van leven waarin je het achterwege laat  

om je eigen levensgeluk tot hoofddoel  

van je leven te maken, 

 je te "verwerkelijken" en "ontplooien" 

 - want dan draait je leven om jezelf, ben je op jezelf betrokken.  

Dat is het bewaren van de graankorrel,  

in een la of in een doosje leggen.  

Daar is je leven niet voor.  



 

Als je dat verwerkelijken van jezelf niet als eerste doel hebt,  

komt er ruimte vrij voor een wijde horizon,  

krijg je zin om te kijken met een eeuwigheids-blik.  

 

Jezus roept ook zijn mensen om dat  

krampachtige vasthouden van jezelf als middelpunt  

los te laten.  

 

Als alles om je eigen geluk en kansen draait, dan verlies je alleen maar.  

 

Het is als met het zand op het strand dat je krampachtig wil vasthouden.  

Hoe harder je knijpt hoe meer het door je vingers glipt.  

In de angst om niet te verliezen verlies je juist. 

 

 

Wie mij dient moet mij volgen, zegt Jezus.  

Dat is waarschijnlijk nog steeds een antwoord  

op die behoefte van de Grieken: hem willen zien.  

 

Wie mij wil zien die moet mij volgen.  

Een andere weg is er niet.  

Je kunt Jezus alleen ontdekken als je je met hem inlaat.  

 

Als je toeschouwer blijft en van een afstand beoordeelt wat je ziet  

zul je niets ontdekken.  

 

Ik denk aan het woord van Augustinus:  

mensen en menselijke dingen  

moet je kennen om er van te kunnen houden.  

God en goddelijke dingen,  

daar moet je van houden om ze te leren kennen.  

 

 

---bang--- 

 

Niet dat dat een makkelijke keus of levenshouding is  

met die graankorrel.  

Dat is niet  iets waarvoor je alleen even een knop moet omzetten.  

 

Jezus is doodsbang. 

. 

En dat is best opmerkelijk.  

 

Want Johannes toont ons Jezus doorgaans  

als degene die de regie heeft over het gebeuren  

en ten allen tijde weet wat er gebeurt.  



 

Maar hier, op deze plek, is ook bij hem gebrokenheid zichtbaar.  

Angst.  

Hij wil het liefst weg uit deze situatie.  

 

Hij is mens genoeg om ook voor eigen geluk en mogelijkheden  

te willen kiezen.   

 

Johannes vertelt niet over Jezus in Getsemané,  

dit is zijn manier om de angst en verlatenheid  

van Jezus te beschrijven. 

 

°°° 

Een stem. Een engel. Of wat was het? 

In ieder geval iets van God, zijn hemelse vader, dat hem duidelijk maakt:  

je bent niet alleen.  

Ga die weg maar, het is goed.  

 

Er is een vreemd contrast tussen het begin en het einde  

van de evangelielezing.  

 

Aan het begin de Grieken,  

wildvreemde mensen zeg maar,  

willen Jezus zien - en ondanks bemiddeling  

van twee leerlingen lukt dat maar net - of net niet,  

dat weten we eigenlijk niet.  

En aan het eind lezen we:  

Jezus houdt zich schuil voor zijn eigen geloofsgenoten,  

zijn leerlingen.  

Iedereen zoekt toegang tot Jezus  

- en hijzelf gaat op afstand temidden van al de mensen.  

De eenzame weg begint.  

 

De graankorrel. 

 

 

---verheerlijken--- 

 

Ondanks dat dit een moeilijke stap voor Jezus is,  

die weg van de graankorrel,  

noemt hij dat verheerlijking.  

 

En als hij over de kruisiging spreekt die op hem afkomt  

dan noemt hij dat verhoging.  

Optillen.  

Vernedering en verhoging tegelijk.  

 



Tegenstrijdig als de graankorrel: sterven en nieuw leven tegelijk.  

 

 

Dat verhogen en verheerlijken van Jezus,  

dat is in de theologische traditie  

van de oosters-orthodoxe kerken  

veel beter bewaard en vorm gegeven  

dan in de kerken van het westen.  

 

Hier ging het veel meer de juridische kant op:  

schuld, zonde, oordeel, bevrijding.  

 

De oosters-orthodoxe liturgie heeft die verheerlijking  

en dat eeuwige licht  

en die heiliging 

veel meer in het centrum van het geloof staan.  

 

Maar ik voel dat het in deze dagen heel erg lastig is 

om positieve dingen te zeggen  

over de Oosters-orthodoxe kerken  

zolang de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk  

de kant van Poetin kiest.  

 

 

Daarom sluit ik anders af  

en zeg ik nog een keer  

die wijze zin van Augustinus:  

 

mensen en menselijke dingen moet je kennen om er van te kunnen houden.  

God en goddelijke dingen,  

daar moet je van houden om ze te leren kennen.  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 650   De aarde is vervuld... 
 
 


