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Opgenomen op 8 april 2020 voor de latere uitzending – gelijk met WD en SZ 
 
Lezing: Johannes 18: 12-27 
             Johannes 19: 25-30 
 
Intro 
Wat moet je nog zeggen op een dag als deze? 
Als we luisteren naar de woorden uit het Evangelie, 
als we de tekst van de liederen tot ons door laten dringen, wanneer we horen ‘Het is volbracht’, 
wat moeten wij, wat moet ik er dan nog aan toevoegen vandaag. 
Het gevaar bestaat, dat je met al goedbedoelde woorden, met je uitleg of toepassing daarvan 
eerder áfbreuk doet aan het Evangelie van het sterven van Jezus dan dat het aan waarde wint. 
 
Daarom zouden we in de oorspronkelijke opzet van de avond alleen geluisterd hebben naar 
Johannes 18 en 19 in z’n totaal, uitgesproken door verschillende stemmen. 
 
Nu we slechts deze twee korte stukken uit het Evangelie hebben gehoord, wil ik alleen een paar 
gedachten delen uit het perspectief van de leerlingen. Van Petrus, van Johannes en van ‘ontijdig-
geborene’ – zoals hij zichzelf noemt, Paulus (I Cor. 15: 8). Hij, die er later bij kwam, als een soort 
dertiende apostel. 
 
Petrus, de trouwe leerling vanaf het begin! In Johannes 1 komen we hem al tegen: ‘Jij zult 
voortaan Kefas heten, Rots’. 
Hoorde bij de inner-circle, de vaste kern van drie en mocht samen met Johannes en Jacobus een 
aantal van de meeste bijzondere momenten meemaken in het leven van Jezus: de opwekking van 
het dochtertje van Jaïrus, de verheerlijking op de berg en net nog met Jezus mee in de Hof van 
Getsemanee. 
Ok, hij was in slaap gevallen, maar wie niet?? Nu volgt hij Jezus met een ‘andere leerling’- was het 
Johannes? – tot in de hof, de tuin van de Hogepriester. Je moet maar lef hebben. 
 
En dan gaat het mis. Het is hem zijn hele leven bijgebleven. Eerherstel bij het meer, of niet..... 
Ja, híj zou voor zijn Heer opkomen, al moest het hem zijn leven kosten... En nú – Jezus, zijn Heer 
had het al zien aankomen, al gezegd zelfs – nú was het een portierster, een jong meisje nog: ‘ben 
jij soms een leerling van die man?’; 
nu was het een gerechtsdienaar met dezelfde vraag; 
nu was het een slaaf die het gezicht van Petrus herkende als van die man met het zwaard: ‘Ik zag 
je toch bij Hem in de olijventuin’. 
En tot drie keer toe is het ‘Nee, ik niet’ ... 
En meteen kraaide er een haan.  
Lucas vertelt in zijn Evangelie dat Jezus op dat moment Petrus aankijkt. En die rent naar buiten en 
huilt...(Lucas 22: 61,62) 
Hoe kun je verder leven als je je Heer verloochent hebt en inderdaad: Petrus heeft dat eerherstel 
zo nodig gehad: Petrus houd je van mij? – tot drie keer toe... 
 
Johannes was erbij, daar in die hof en hij is ook degene, die dat eerherstel aan het eind van zijn 
Evangelie opneemt (Joh. 21: 15 vv). Alsof hij het in de latere gemeente wil opnemen voor z’n 
collega-discipel. 
Johannes zelf was niet alleen gevolgd naar de tuin van de Hogepriester, maar later ook als enige 
van de 12 naar het kruis. Daar wordt hij aangeduid als ‘de leerling van wie Jezus veel hield’. In het 
kleine stukje dat we lazen staan drie van de zeven bekende kruis-woorden. Het begint met die 
woorden van Jezus tot Maria en Johannes: Dat is uw zoon én dat is je moeder. Alsof Jezus zijn 
moeder wil troosten: hier is nog een kind aan wie u uw liefde kwijt kunt. En Johannes, je weet het: 
zij staat altijd voor je klaar. Johannes wordt zo niet alleen een leerling van Jezus, maar bijna een 
soort broer. 
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Dan volgen – ná het korte intermezzo met de woorden ‘Ik heb dorst’; ook een citaat uit Psalm 22 
net als die bekende woorden ‘Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten’ (maar nu uit vers 
16) – dan volgen nádat Jezus’ dorst enigszins gelest is, als een slotakkoord in dit Evangelie de 
woorden ‘Het is volbracht’ 
 
Johannes heeft die woorden in zich opgedronken: Het is volbracht! Nu pas kan het Pasen worden. 
Alles wat er te doen was, alles wat volbracht moest worden op deze aarde, al het liefhebben van 
deze kosmos en de mensen daarop is door Jezus volbracht, tot een goed einde gebracht. 
Al onze menselijke inzet – hoe belangrijk ook – komt in het licht te staan van deze drie woorden 
‘Het is volbracht’. 
Eén woord maar in het Grieks ‘tetelestai’ – het einddoel is bereikt! 
 
In deze dagen van machteloosheid en hulpeloosheid - ja, Corona betekent ‘kroon’; een 
dóórnenkroon lijkt het –, in deze tijd mogen we opnieuw horen dat Jezus Christus óns lijden heeft 
gedragen, voor óns die weg tot in de dood is gegaan, ópdat wíj zouden leven door Hem. 
De leerlingen van het eerste uur hebben het aan den lijve ervaren. 
 
Daarom werd ik zo geraakt door het laatste lied dat we hoorden. Kinderstemmen, met woorden die 
boven hen uitstijgen, maar ook ik als volwassen mens kan het amper vatten... 
 ‘Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
  Als Hij roept ‘Het is volbracht’ 
 ‘Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer 
  Dat U het kruis voor mij droeg. 
  U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
  Uw genade is mij genoeg’ 
‘Uw genade is mij genoeg’ het is een - volgens mij toegestane – omkering van de woorden, die de 
Heer Jezus tot Paulus spreekt (II Corinthe 12: 8 en 9). 
Als Paulus – ook drie keer – heeft gebeden, geroepen, gesmeekt: ‘Heer, bevrijd mij nu van deze 
doorn, deze stekel, dit kruis dat 
 ik moet dragen’,  
dan is het antwoord van Jezus: ‘Mijn genade is u genoeg’. 
Je hebt niet meer dan mijn genade nodig! 
 
‘Mijn genade is u genoeg’ en wat kan ons antwoord dan anders zijn dan ‘Uw genade is mij 
genoeg!’ 
 
Vandaag mogen we ons met alles wat we zijn, overgeven in de handen van de Gekruisigde. 
‘Heer, U kent mij. 
 Ik heb niet meer zoveel in te brengen, niets meer te volbrengen. 
 U hebt alles volbracht, ook voor mij’! 
 
En daarom mogen we leven met die woorden: 
   ‘Uw genade is mij genoeg’ 
De leerlingen – Petrus, Johannes, Paulus ... ja allemaal – hebben ze het ervaren: die Vrijdag, die 
middag vóór het aanbreken van de Sabbat, is een Goede Vrijdag geworden. 
Godes Vrijdag, Gods bijzondere dag, 
Goede Vrijdag. 
 
Jezus Christus heeft ons thuisgebracht. 
                                                                          Amen 
 


