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Johannes 12: 19 – 26 

Vijfde zondag van de veertigdagen – 21 maart 2021. 

PG Heusden, ochtenddienst 

 

Gemeente van Christus, 

Het Paasfeest nadert. Dan is het ieder jaar weer druk in Jeruzalem. En onrustig. 

En de vraag die voor nog meer onrust zorgt is: of Jezus van Nazaret ook zal 

komen op het Paasfeest. De man over wie zoveel te doen is de laatste tijd. 

Iedereen wil hem wel eens zien. En Jawel: Hij komt. Hij rijdt de stad binnen, op 

een ezel, en trekt meteen alle aandacht.   

 

Wij lezen het verhaal van de intocht pas volgende week op Palmzondag, maar in 

Johannes 12 is Jezus al in de stad. De farizeeën zien alle aandacht die hij trekt 

tandenknarsend aan. Vers 19: Je ziet dat we niets bereikt hebben, kijk maar, de 

hele wereld loopt achter hen aan. De hele kosmos staat er in het Grieks. De hele 

kosmos loopt achter hem aan… Houdt dat woordje kosmos even vast, we komen 

er straks op terug.   

 

Dan richt de evangelist Johannes de camera op een stel buitenlanders, Grieken, 

waarschijnlijk Grieken die tot het joodse geloof waren overgegaan – en die 

Grieken gaan naar Filippus (een van Jezus’ leerlingen met een Griekse naam) en 

zij zeggen tegen Filippus dat zij Jezus graag zouden zien.   

De Nieuwe Vertaling zegt dat ze Jezus graag willen ontmoeten. Dat is niet perse 

verkeerd, maar er staat gewoon dat ze hem willen zien.  

 

En dat past ook bij die Grieken. Grieken werden wel ‘het volk van het oog’ 

genoemd. De Griekse cultuur was erg visueel ingesteld (net als tegenwoordig de 

onze, trouwens, met onze beeldschermcultuur!). De werkelijkheid was voor de 

Grieken vooral een schouwspel. Theater, schouwspel, is een Grieks woord. In 

de Griekse cultuur werden de goden zichtbaar gemaakt in schitterende beelden 

en schilderingen. Geloven en zien hangen voor de Grieken samen. Aangezien 

men van Jezus van Nazaret zei dat hij als het ware Gods gezicht op aarde was, 

willen die Grieken Jezus graag eens met eigen ogen zien. Wie weet willen ze 

daarna wel in hem geloven – onder het motto: eerst zien, dan geloven.   

 

Ook bij ons gaat het Pasen worden, en laten we eerlijk zijn: wij lijken wel op die 

Grieken die Jezus wel eens zouden willen zien. En daarmee God zelf.  

We geloven in Jezus, de meeste van ons zijn gedoopt, en we hebben allemaal 

wel een beeld van Jezus. Maar we hebben ook zoveel vragen. Als we Jezus nou 

eens echt konden zien, dan zou ons geloof reëler, directer, concreter worden.  

Kortom: wij begrijpen die Grieken wel. Wij hebben ook wel eens het gevoel op 

een afstand te staan. Die Grieken moesten over het land van ver komen. Wij 

moeten ver reizen door de tijd om dichter bij Jezus te komen.  
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Philippus gaat met de vraag van die Grieken naar Andreas (nog een discipel met 

een Griekse naam, misschien vormden zij wel een etnisch groepje binnen de 

discipelen), en samen gaan ze dan met dat verzoek naar Jezus.  

En dan zou je denken dat Jezus zegt: Laat maar komen, die Grieken. Maar dat 

gebeurt niet. Die Grieken krijgen niet wat ze willen, ze krijgen Jezus niet te zien.  

Jezus laat hen wel een boodschap overbrengen, in woorden. Daar moeten die 

Grieken het mee doen. Net als wij vanmorgen.   

En met die woorden wijst Jezus naar iets wat onzichtbaar is: een graankorrel in 

de grond. En hij zegt: Als die graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 

bij één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.   

Die Grieken willen wat zien. Jezus wijst hen op iets wat zich onzichtbaar in het 

verborgene afspeelt.  

Jezus verwijst daarmee specifiek vooruit naar het geheim van zijn eigen dood en 

opstanding.    

Maar Jezus wijst met die graankorrel in de grond meer in het algemeen naar het 

geheim van het vele dat in deze wereld/kosmos in het verborgene ontkiemt, en 

vruchtbaar is, en heilzaam.  

Want de Vader van Jezus werkt in het verborgene.  

In het verborgene verricht God talloze wonderen.  

In het verborgene geeft God ons kracht en troost en liefde en schoonheid.  

En God heeft talloze kinderen die Hem in het verborgene daarbij helpen.... 

Misschien bent u wel een van Gods kinderen of medewerkers die in het 

verborgene kracht, troost, liefde, barmhartigheid delen.  

Het is vol wonderen om u heen, zegt een van onze liederen (Lied 655).  

Het is vol verborgen wonderen om ons heen. 

 

Afgelopen week stond een mooi interview, in Trouw, met een gepensioneerde 

ambassadeur, Edy Korthals Altes, die blind is geworden. Hij kan niet meer 

lezen, hij zelfs het gezicht van zijn eigen vrouw niet meer zien. Maar zegt hij, 

sinds ik blind ben geworden zie ik heel andere dingen, met mijn innerlijke oog. 

Want het innerlijke oog kan dingen zien die het uiterlijke oog niet ziet.  

We hebben een innerlijk oog nodig om de wonderen om ons heen te zien. 

Gelovigen kijken met hun hart, zei kerkvader Augustinus. 

 

Jezus laat die Grieken met hun uiterlijke ogen buiten staan. Maar hij geeft hen 

woorden die een beroep doen op hun innerlijke oog. Het is dat innerlijke oog dat 

die Grieken, en ook wij, straks nodig hebben, om te zien dat de vreselijke dood 

van Jezus ook zijn verheerlijking is, en zijn kruisiging een troonsbestijging, en 

dat hij als een graankorrel wel moest sterven om eindeloos veel vrucht te dragen.  
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En in één adem geeft Jezus nog een boodschap mee voor die Grieken: Wie zijn 

leven liefheeft, verliest het; maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het 

voor het eeuwige leven.  

Jezus gebruikt hier opnieuw het woord kosmos. Wie in deze kosmos zijn leven 

haat, verliest het.  

Kosmos is Grieks voor wereld, maar de eerste betekenis van het woord kosmos 

is: sieraad, versiering, juweel.  

Die Grieken keken ooit rond in de wereld, naar de natuur, en naar de hemel, de 

zon, de maan, de sterren. En hun eerste reactie was: hemel, wat mooi, wat een 

juwelen! En ze noemden de wereld kosmos, juweel.  

Daarmee legden ze alle nadruk op de buitenkant.  

We zien die oorspronkelijke betekenis in het woord kosmos terug in woorden als 

cosmetica en kosmetische chirurgie.    

Nu is er niets mis met een mooie buitenkant - anders zouden we direct het 

Hooglied uit de Bijbel moeten schrappen (wat trouwens vaak is voorgesteld). 

Niets mis met de buitenkant – als je je er maar niet blind op staart. Want als je je 

blindstart op de buitenkant, wordt het leven oppervlakkig. En vergankelijk. En 

eindeloos kwetsbaar.      

 

Hoort u hoe Jezus die Grieken die zo van het kosmetische houden, en die hem 

zo graag willen zien, hoe hij die Grieken provoceert met dat woord haten? Wie 

het kosmetische, het uiterlijke leven liefheeft, die verliest het, maar wie het haat 

– die behoudt het voor het eeuwige leven.  

Pure porvocatie is het. Met deze woorden roept Jezus die Grieken op om door de 

kosmetische buitenkant van het leven heen te kijken, en met een innerlijk oog de 

verborgen sporen van de eeuwige God te zien... 

Gods verborgen omgang vinden, daarover zingt Psalm 25: 7 (NB).  

Wie ziet met het innerlijke oog, wie ziet met zijn/haar hart, vindt Gods 

verborgen omgang, vindt eeuwig leven.       

 

Dat eeuwig leven begint daar, waar wij oog hebben voor alle verborgen 

wonderen om ons heen...  

Waar we zien dat het leven een gave is. Niemand weet wat leven is, behalve dat 

het gegeven is...  

Waar we zien dat God ons aan elkaar gegeven heeft.  

Dat God zijn eigen Zoon aan ons gegeven heeft!  

Dat zijn vreselijke kruisdood in werkelijkheid een heerlijke overwinning was op 

het kwaad en de zonde.   

Dat zelfs de natuur ervan getuigt dat de dood niet een einde is, maar een nieuw 

begin.  

Eeuwig leven begint daar waar we zien dat we in dit eindige leven, soms even, 

al worden aangeraakt door de onsterfelijke liefde van God!     

Laten we er op weg naar Pasen oog voor hebben gemeente!  
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Amen.  


