
Verkondiging op 21 maart 2021 – Welkomkerk – Zuidland 

 

Lezingen: Marcus 8: 27-33  

          Johannes 12: 20-26 

 

Intro 

We komen langzamerhand steeds dichter bij Pasen, nog twee 

weken, dan mogen we het vieren. Maar eigenlijk komen we eerst 

steeds dichter bij het lijden van de Here Jezus. Nog één week, 

Palmzondag en dan begint die Stille Week. 

En door de Bijbel-lezingen van vanmorgen werd ik er bij 

bepaald hoe moeilijk het voor Jezus moet zijn geweest steeds 

dichter bij Jeruzalem te komen, steeds dichter bij het Pesach-

feest dat op Hem wachtte. Steeds dichterbij ... 

 

Er is misschien een tijd geweest, dat we onbewust dachten dat 

Jezus juichend naar zijn lijden is toegegaan – het ís zo ver – 

maar allemaal zijn we ons langzamerhand bewust geworden dat 

het lijden van onze Heer ook werkelijk lijden was, met pijn, 

verdriet en angst. De Bijbelverhalen zeggen daar genoeg over, 

maar soms lees je daar overheen. 

De lezingen van vanmorgen zou ik allebei willen omschrijven 

onder het kopje ‘verzoeking’. 

 

Nu kennen we allemaal wel het verhaal van de verzoeking in de 

woestijn. Heel vaak horen we het aan het begin van de 

veertigdagentijd, omdat dit al het begin is van het lijden van 

Jezus. Driemaal aangevallen door de duivel, maar in het 

bijzonder in de verleiding om het lijden aan zich voorbij te 

laten gaan. Kniel voor mij – zegt de satan – en je krijgt alle 

macht. Terwijl Jezus weet dat de woorden ‘Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde’ pas kunnen klinken ná kruis en 

opstanding. Het is dus ook de verzoeking om het lijden over te 

slaan, een stuk van Zijn weg over te slaan en zo de weg van de 

minste weerstand te kiezen. Het enige antwoord is: ‘Ga weg, 

Satan’. 

 

Maar die verzoeking blijft zich herhalen. Niet alleen in de 

woestijn, maar ook in bergen, de heuvels, bij de bronnen van 

de Jordaan in Caesarea Filippi – het huidige Banias. 

Dáár horen we de eerste aankondiging van Jezus’ lijden, vooraf 

gegaan door die mooie belijdenis van Petrus. Maar als Jezus 

dan aangeeft wat de inhoud is van zijn Messias-zijn, dat dát 

ook lijden inhoudt en verworpen worden, ja zelfs dood én 

opstanding, dan is dát iets wat diezelfde Petrus niet wil 

horen. Hij meent Jezus zelfs terecht te kunnen wijzen... 



En zo is er voor Jezus opnieuw die verzoeking om aan het 

lijden voorbij te gaan. Nu aangereikt door één van zijn beste 

vrienden, z’n leerling Petrus. 

Maar Jezus hoort hierin dezelfde stem als in de woestijn en 

vandaar die harde woorden: ‘Ga terug, achter Mij, Satan’. 

Petrus zal er vreselijk van geschrokken zijn.  

‘Petrus, je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de 

mensen willen’. 

 

Ja, menselijk gezien is de glorie zonder lijden natuurlijk te 

verkiezen boven de weg via Golgotha. 

Maar die geloofsbelijdenis van Petrus en de eerste 

aankondiging van het lijden vormen een kantelpunt in het 

Evangelie. Jezus heeft gekozen. Vanaf nu gaat het richting 

Jeruzalem! 

 

En dan de hoofdlezing van vanmorgen. Ik heb er voor mijzelf 

boven gezet: ‘de verzoeking in de stad’! 

Het speelt zich af rond de intocht in Jeruzalem. Jezus komt 

steeds meer in de belangstelling te staan en de Farizeeën 

moeten zelfs concluderen: ‘de hele wereld loopt achter Hem 

aan’ (Johannes 12: 19). 

En als een soort illustratie volgt dan het verhaal over de 

Grieken, of moeten we vertalen ‘Grieks-sprekende Joden’. 

Ze zijn namelijk naar Jeruzalem gekomen voor het aanstaande 

Pesach-, Paasfeest om dáár – in en rond de tempel - God te 

aanbidden. Pelgrims dus van overzee. 

 

Zij hebben blijkbaar ook van Jezus gehoord en ze klampen zijn 

leerling Filippus aan.  

Was het vanwege zijn Griekse naam? Hadden ze gehoord: ‘die 

daar’ kun je het beste vragen, want hij komt uit Betsaïda, een 

wat grotere stad in de buurt van Kapernaüm. 

Ze willen op audiëntie bij Jezus en spreken daarom Filippus 

aan. Filippus neemt zijn plaatsgenoot Andreas (2: 44) in de 

arm en samen gaan ze naar Jezus. In het vervolg horen we dat 

Jezus daar zeer door geraakt is. ‘Nu is mijn ziel ontroerd’ 

horen we in de vertaling van 1951. 

Was het niet de bedoeling dat het goede nieuws, het Evangelie 

van het Koninkrijk de hele wereld in zou gaan?! Hier ligt de 

mogelijkheid bij uitstek. Een goede connectie met deze Grieken 

zou ongekende mogelijkheden geven. Jezus op reis in plaats van 

Jezus naar het kruis. 

 

 

 



Zou Hij in deze vraag opnieuw de stem van de Tegenstander 

hebben gehoord. We weten niet of die ontmoeting nu 

uiteindelijk heeft plaatsgevonden – dát wordt niet vermeld – 

maar in Jezus’ reactie, de woorden die volgen, blijkt dat Hij 

iedere gedachte aan een andere toekomst afwijst. 

 

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 

verheven’. Voor de tweede keer (zie ook 3: 14) in het 

Johannesevangelie horen we de woordspeling rond het woord 

‘verheven’. Verheven, verheerlijkt, majesteit – het vindt 

plaats door het verheven, omhooggestoken worden aan het kruis. 

Dit is als het ware een nieuwe lijdensaankondiging. 

‘Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de 

 aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

 wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht’. 

Het beeld van de graankorrel is in feite net zo’n dubbel 

beeld: sterven en tot leven komen zijn één. En zo is Jezus die 

graankorrel, die in de aarde zal vallen, zal sterven om op de 

derde dag weer op te staan; te ontkiemen tot nieuw leven. 

Alleen door te sterven kan het zaad vrucht dragen. Hij zal het 

niet gemakkelijk hebben gezegd. 

 

Dát is het antwoord op de vraag om Jezus te mogen zien. 

Hij is geen publiekstrekker, die de show wil stelen, maar 

Jezus kiest ervoor om zijn levensweg tot het einde toe te gaan 

als Rechtvaardige. De rechtvaardige, de Tsaddik – met een 

Hebreeuws woord – gaat zijn weg door het leven trouw aan Gods 

woord. Psalm 1 beschrijft die levenshouding als één die 

werkelijk vrucht zal dragen. 

 

Over het waarom van Jezus’ lijden zijn heel veel vragen te 

stellen. Had God niet op een andere manier voor verzoening 

kunnen zorgen? We geloven toch niet in een God, die bloed wil 

zien... Boeken zijn er over vol geschreven. 

Wat ik graag met u en jullie wil delen, ís dat Jezus geweest 

is, wat wij allemaal samen niet zijn geweest. Gods Zoon, naar 

deze wereld gekomen om ons te redden. Daarom Mensenzoon, 

werkelijk naar Gods beeld; mens, die trouw was. Zoon, die zijn 

Vader trouw was tot in de dood. 

 

Deze week las ik nog in het Lucas-evangelie dat de Romeinse 

hoofdman, de centurio, bij het kruis uitroept: ‘Werkelijk, 

deze mens was een rechtvaardige’(Lucas 23: 47). 

Alleen door zijn rechtvaardigheid ziet God ons als 

rechtvaardig. En als wij opzien naar zijn kruis, dan is er 

voor ons redding en behoud (opnieuw Joh. 3: 14). 

 



Een andere weg gaan? De duivel heeft het geprobeerd: in de 

dorre woestijn, in de groene heuvels, op de pleinen van de 

stad: Jezus, kom! Ik weet een prachtige route naar de 

majesteit.... 

Maar de enige route is die van de Via Dolorosa. Van 

doornenkroon en kruis, opdat Gods mensenkinderen zouden kunnen 

leven. 

 

En wij dan?  

Jezus zegt: ‘Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben, zal 

ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader 

geëerd worden’ (vers 26). 

 

Zoals Petrus teruggewezen werd in de Navolging van Jezus – 

kreeg híj niet te horen: ‘Wie Mij werkelijk wil volgen, moet 

achter Mij komen en zijn eigen kruis opnemen’?! – zo zijn ook 

wij in deze Lijdenstijd geroepen om onze weg achter Jezus áán 

te gaan. Dan komen die werken van barmhartigheid ook op ons 

pad! ‘Gaan in Zijn voetstappen’. Johannes schrijft erover in 

zijn eerste brief (I Johannes 2: 6). 

‘Waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn’. Een dienaar is niet 

méér dan zijn of haar Heer. 

Leven in de tijd voor Pasen, deze tijd van veertig dagen, 

wijst óns op de grote Liefde van Jezus, die alles voor óns 

heeft over gehad, maar leert óns ook om vanuit zíjn liefde te 

leven – om het met de woorden van een lied te zeggen (NLB 838: 

4 – laatste regel) ... ‘wij uit uw liefde leven’. 

 

Zo mogen ook wíj vruchtdragen. Zijn Geest in ons leven en zó 

zijn beeld in ons dragen in liefde, vrede en blijdschap en zo 

al die negen-voudige vrucht van de Geest. 

Ook dát is niet de weg van de minste weerstand, - en ook wij 

zullen het niet gemakkelijk mogen zeggen - maar wel de enige 

weg waardoor wij werkelijk zullen Leven. 

Daar zal de hemelse Vader blij mee zijn – ons zijn eer geven! 

                                            Amen 

 


