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Grote lijn van het evangelie, 10: 20-21 scherpe kritiek op en van de leiders. De discussie en 

verdediging gaat door, 10: 24 vertellen van de geschiedenis, reconstructie en apologetiek: 

verdediging van geloof in Jezus Messias. 10: 30 en 31.  Dan hfdst. 11. Ik ben in vs. 25, gemengde 

reacties, 45-46 maar ook: aanleiding tot doodsvonnis.  

Jezus wordt gezalfd, WAAROM DEED MARIA DAT? Hij is de Gezalfde, de Messias, koninklijke eer, 

eerbewijs en dankbetuiging voor de opwekking van haar lieve broer, ook voorbereiding op Zijn dood.

 Vs. 6 Judas, WAAROM? raadsel, niet alle vragen beantwoord. Moest hij dit doen, omdat hij 

altijd al een duivel was? Nee, deed hij het voor het geld? Nee, zoveel was 30 zilverlingen niet en later 

gooit hij het nog terug ook. Nee, het was eerder dat hij gaandeweg teleurgesteld raakte in Jezus, 

verwachtingen niet waargemaakt.  Matt. 26: 14 TOEN! Toen duidelijk werd dat Jezus ging sterven en 

NIET de koning-bevrijder was, toen…    Wat verwachten wij van Jezus en welk beeld hebben we van 

God? En als niet gebeurt wat we hopen, wat dan? Als we diepgaand teleurgesteld raken en onze 

smeekbeden niet gehoord?, wat dan? Zo kunnen we vraag 2 wel beantwoorden.  

Vs. 8 Hoe maken we de zin af? De armen hebt u altijd bij u, dus ……     Niks aan te doen? Zo zij het? 

Geen smoes, in elk geval niet in Deut. 15: 11    zie ook Matt. 25, in de armen komt Christus ons nabij 

en tegemoet en dienen we Hem in de minste van zijn zusters en broers.    Het gaat om een 

steunbetuiging aan Maria op DAT specifieke moment. Jezus stelt zich zeker niet tegenover de armen, 

Hij is arm,  geworden terwijl hij rijk was, geen plek voor zijn hoofd, geen huis of haard. De 

allerarmste, die sterven gaat en alles en allen loslaten, daarom is Hij op dit moment de allerarmste, 

en is deze dure zalf, jaarsalaris waard, aan Hem het beste en meest besteed. Alles op zijn tijd. 

Vs. 9-11 alleen Johannes vertelt van de opwekking van Lazarus en ziet dat als de directe aanleiding 

tot de dood van Jezus. Ironie en groot onrecht. Het laatste en grootste teken, climax, en leidt ook tot 

de bedoeling: velen geloofden in Jezus.  

Lezen Johannes 12: 20- 36 

Als voorbeeld en vervolg van vs. 19 idd enkele buitenlanders, of wrschnl. griekssprekende Joden uit 

de verstrooiing, pelgrims voor één van de grote feesten. Filippus, tweetalig, griekse naam,       Jezus 

zien? Toch gaat Jezus (meen ik) met hen in gesprek en gaat Hij zich openbaren: Nu is de ure WEL 

gekomen!   Heerlijkheid in de weg van het kruis, oogst via het zaaien en sterven en begraven worden.  

Vs. 24 Liedboek 223. 

In vs. 25 wordt het verbreed en veralgemeniseerd voor alle gelovigen en volgelingen: Dit zaaien deed 

Christus voor, voor ons en als model. Als slaaf dienen en voeten wassen, vrijwillig zijn leven geven, 

sterven voor zondaren, door Zijn dood breekt het leven ruim baan en wordt het vermenigvuldigd!  

Veel vrucht! 30- 60 en 100 voudig. Wie sterft voor hij sterft, sterft niet meer als hij sterft.  

Neerwaartse mobiliteit. Anders dan in de wereld. Opwaartse mobiliteit. Velen proberen hogerop te 

komen, desnoods met ellebogen, harder hoger verder, groter, meer. Bij christus en in de Bijbel zien 

we juist neerwaartse mobiliteit. Wie zichzelf vernedert…   verootmoediging, een stervend leven. 

Leren dat van Christus en van Zijn volgelingen. Zelf ging Henri Nouwen, werken met een groep 

mensen met beperkingen, lichamelijk en verstandelijk en werd hij de persoonlijk verzorger van 



Adam. Rare move in zijn carrière van hoogleraar.  Meer over God, mens-zijn, en zichzelf geleerd dan 

tevoren. Gods hogere wijsheid: de weg van de vernedering is de weg van de verhoging.  

Vs. 27 Jezus Christus ontroerd, Hij leed eronder, diep van binnen ontrust, onrustig ……vergelijkbaar 

met Marcus 14:34? Dodelijke droefheid in Getsemane? Graag zou hij uit de ure van lijden en dood 

worden verlost, maar weet dat het niet kan, en daarom herinnert Hij zich dat Hij juist hiervoor 

gekomen is, en Hij onderwerpt zich en geeft zich over aan Zijn roeping en Gods wil.      

verder heeft Johannes in zijn selectie juist benadrukt: door weglating en nadruk: Geen innerlijke 

strijd in Getsemani,   de verrader staat erbij en kijkt ernaar, want Jezus ZELF biedt zich aan. Geen 

Simon van Cyrene, 19: 17 Jezus draagt ZELF zijn kruis. In elk geval de dwarsbalk, patibulum.   Geen 

angstkreet en vertwijfeling zoals bij Matt. Geen Mijn God waarom? Rustig en welbewust doet Jezus 

de wil van de Vader tot het einde toe. Alles moet volbracht worden,     Het lijden en kruis is: 

verheerlijking en verhoging.     TOCH meldt johannes ook dit detail en doet hij de waarheid geen 

geweld aan. Maar de camera focust wel in op andere details en heeft een ander standpunt.  

Vs. 28 juist als Hij (en wij!) eerlijk met ons lijden en moeite en vragen bij de Here komen, zal Hij ons 

sterken en helpen en spreken. Als wij het uitspreken, zal Hij ook spreken! Opnieuw verheerlijkt de 

Vader zijn Zoon, zie 9:3 en 11:4 en 13:31. 

Vs. 34 Studiebijbel: Maar waarom spreekt Jezus nu opeens over de Zoon des mensen? Deze titel was 

niet gangbaar en werd alleen door Jezus gebruikt als aanduiding voor Zichzelf. Nergens wordt Hij zo 

door anderen aangesproken. De titel gebruikt Hij n.a.v. Dan.7:13-14. Hij bedoelt daarmee Zichzelf 

aan te duiden als de Messias (vgl. bv. Joh.5:27; 6:27,53; 9:35; 12:23). Tegelijk is deze titel zo 

ondoorzichtig (nl. ook te vertalen als ‘mens, iemand’) dat de bedoeling ervan de (ongelovige) 

menigte gemakkelijk kan ontgaan. Jezus bedoelt Zichzelf te laten zien als Degene aan Wie Gods 

onbeperkte koninklijke heerschappij werd toevertrouwd (vgl. Mat.26:64).  Tegelijk 

spreekt Jezus over ‘verhoogd worden’ (vs.32, vgl. Jes.53:10 en Mat.20:28). Jezus zegt hiermee dat de 

heerschappij van de Zoon des mensen de vrucht,het resultaat, is van het sterven van de tarwekorrel 

(vgl. comm. vs.24). De menigte heeft gehoord dat Jezus ektēsgēs (‘van de aarde’) weg zou gaan 

(vs.32) en dat klopt niet met hun verwachting aangaande de Messias. Zij ziet niet dat verhoging pas 

na vernedering kan komen. Zij ziet Jezus niet als de lijdende Zoon des mensen. De Messias hoeft 

volgens de menigte niet verhoogd te worden. Maar de Zoon des mensen dan? Hij wel? Is Hij dan een 

ander dan de Messias? De menigte begrijpt Jezus’ prediking niet. 

Vs. 36 tragisch keerpunt in de geschiedenis en dramatische ontwikkeling. Openbaring en groeiend 

verzet. Vooral in de tempel, 18: 20 daar bij voorkeur gaf Hij onderwijs. Daar is Hij thuis, Daar is Hij 

kind aan huis. Maar juist daar werpt Hij toornend de dieren en handelaren eruit.   Eerst vijandschap 

en kritiek in de tempel, daarna poging tot doodslag notabene in de tempel. 8: 59.  Vertrek uit de 

tempel. Verberging. Daarna 11: 54 ook het zgn. heilige land wordt verlaten. Hier volgt verdergaande 

verberging en beëindiging van de openbare en openlijke bediening. Vanaf nu afscheidsgesprekken in 

kleine kring. Openbaring aan de zijnen, aan de discipelen.  

Ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam.  



 

 

 



 

Liedboek voor de kerken 223: 

 

1. De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen 

Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
Omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 

4. Omdat zij niet vergeet wie God verlaten zijn: 
De wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 

5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid 
Als dienaars tot de oogst der goedertierenheid. 

6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 
Valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 

7. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
De oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 

Willem Barnard 


