
OVERDENKING 

Altijd lastig als je ineens middenin een discussie terecht komt die al langer 

aan de gang is, waarbij sterke emoties in het geding zijn en waarvan jij 

denkt: waar gaat het in vredesnaam over? Wat is hier het punt waarover 

iedereen zich zo opwindt? 

Met de lezing van vanmorgen belanden we middenin zo’n discussie. Het is 

een discussie die heel hoog oploopt. Dat lezen we aan het eind van het 

vorige hoofdstuk. Jezus heeft net iets gezegd dat de joodse leiders zo 

razend heeft gemaakt dat ze hem vanaf dat moment willen doden. Wat 

heeft hij dan gezegd? Het moet wel heel erg zijn dat het bij in principe 

vredelievende mensen die voortdurend bezig zijn met vragen van geloof 

en hoe je vanuit dat licht met elkaar om zou moeten gaan zo’n heftige 

reactie oproept. 

We lezen het in vs 17. Jezus doet een uitspraak die ook weer een reactie 

is op kritiek op hem van de joodse leiders. Ze spreken hem aan op het feit 

dat hij op sabbat, de rustdag, aan het werk was. Hij heeft net iemand 

beter gemaakt die al 38 jaar ziek was. Hij heeft tegen die man gezegd: 

‘Sta op, neem je bed op en wandel’. Daarmee liet hij om te beginnen die 

man een overtreding begaan. Op sabbat was het verboden zware 

voorwerpen te dragen, want dat is werken. En bovendien Jezus beging 

zelf dezelfde fout, want iemand genezen is ook werken.  

Jezus reageert op die kritiek met deze uitspraak: Mijn Vader is altijd aan 

het werk en daarom ben ik dat ook. En dan slaan de stoppen helemaal 

door. Dat Jezus God zomaar zijn Vader durft te noemen, dat is een 

ongehoorde vorm van heiligschennis. Daarmee stelt Jezus zichzelf 

namelijk gelijk aan God. En dat past een mens absoluut niet. Voor de 

joodse leiders is dit een ontstellend staaltje van grootheidswaanzin. 

Deze discussie zegt ons waarschijnlijk weinig meer. God als vader aan 

spreken, dat is bij ons juist een teken van vroomheid, niet van arrogantie. 

Het is heel lastig om na te voelen wat hier de gemoederen zo hoog op 

doet lopen. Er ligt een kloof tussen de gevoelswereld van toen en die van 

nu die je niet zo maar één twee drie kan overbruggen. 

Vergelijk het met hoe lastig het kan zijn om aan je kinderen of 

kleinkinderen uit te leggen hoe er vroeger toen jij jong was werd gedacht. 

Waarom er op zondag van alles niet mocht. Waarom er verschil tussen 

mensen werd gemaakt. Waarom vrouwen heel veel beroepen niet 

mochten uitoefenen. Of waarom het, nog wat verder terug in de tijd, een 

geaccepteerde praktijk was dat de ene mens de andere als slaaf hield, 

waarvoor nu excuses worden gemaakt. Welke angsten toen bepalend 

waren, waarvoor mensen zich schaamden. Dingen die je zelf vroeger 

normaal vond maar anders bent gaan zien in de loop van je leven. Voor 



die kinderen lijkt veel uit het verleden alleen maar belachelijk. Het 

moeilijkst van alles is om hen te laten beseffen dat er dingen zijn die zij 

zelf nu volkomen normaal vinden die door wie na hen komen op dezelfde 

manier beoordeeld zullen worden. Dat mensen later zullen zeggen: Hoe 

konden ze dat zo doen, hoe konden ze zo blind zijn? Dat iedere tijd ook 

blinde vlekken heeft. 

Terug naar de discussie. Jezus maakt het nog een beetje bonter door wat 

hij verder allemaal zegt. In die tijd was een zoon ondergeschikt aan zijn 

vader. De relatie was er een van gehoorzaamheid. Niet alleen maakt Jezus 

door God zijn vader te noemen aanspraak op een verregaande intimiteit, 

maar hij geeft ook nog eens een heel eigen en nieuwe invulling aan de 

relatie van vader en zoon. 

In de beeldspraak die Jezus hier gebruikt is de zoon iemand die 

uiteindelijk volwassen zal worden, hij leert van zijn vader om hetzelfde te 

kunnen doen wat de vader doet. De zoon zal in de voetsporen van zijn 

vader treden en dan zal de vader een stap achteruit doen en het werk dat 

hij eerder zelf deed aan zijn zoon overlaten. Vs 22 en 23: De Vader zal 

niet zelf rechtspreken over de mensen maar hij laat de Zoon 

rechtspreken. En zegt Jezus dan, en het klinkt bijna provocerend: Dan 

zullen alle mensen de Zoon eren, net zoals ze de Vader eren. Als je de 

Zoon niet eert, eer je ook de Vader niet. Zoals Jezus er over spreekt lijkt 

het bijna alsof de zoon belangrijker is dan de vader. Dan kun je misschien 

toch wel een beetje begrijpen dat het de joodse leiders te gortig wordt. Zij 

vinden dat die arrogante Jezus een toontje lager moet zingen. 

En daar zit ook precies het punt waarop ze hem niet begrijpen. Zoals in  

discussies vaker gebeurt zien we hier een enorme communicatiestoornis. 

De joodse leiders denken dat Jezus zichzelf op een voetstuk plaatst, 

zichzelf aan God gelijk stelt omdat hij zo met zichzelf bezig is, graag een 

belangrijke rabbi wil zijn, geëerd wil worden. Maar daar is Jezus totaal niet 

mee bezig. Het gaat hem niet om zijn eigen persoon en zijn eigen imago. 

Hij leeft vanuit een diep besef van eenheid en totale verbondenheid met 

God die een mens juist bevrijdt van zichzelf en maakt dat hij niet langer 

bezig is met zijn eigen ego. We zullen hopelijk allemaal wel eens ervaren 

hebben wat een ongelooflijke vrijheid het geeft als je niet langer bezig 

bent met wat een ander van je denkt.  

En die verbondenheid en die vrijheid zijn niet iets exclusiefs, iets dat 

alleen bij Jezus hoort, en wat hem verheft boven anderen, hemzelf 

sterker, wijzer en beter maakt dan anderen. Nee, wat hij voortdurend 

benadrukt is dat die diepe verbondenheid en eenheid met God en de 

vrijheid en de vreugde die eruit voortvloeit is iets dat ieder mens ervaren 

kan en dat het leven van ieder mens ook bedoeld is om dit te ervaren en 

daaruit te leven.  



Dat is wat hij anderen steeds voorhoudt: ook jullie zijn kinderen van God. 

Ook jullie kunnen Gods werk van liefde en bevrijding in deze wereld 

ervaren én dat werk zelf doen, ook jullie kunnen het leven beschermen en 

eren en opstaan tegen alles wat het leven wil vernietigen. Het maakt 

Jezus dan ook niet uit dat de Joodse leiders hem zo verkeerd beoordelen 

en denken dat hij aan grootheidswaan leidt. Want ze hoeven niet hém te 

eren of te bewonderen. Dat jullie mij niet eren vind ik niet erg zegt hij, 

maar het is wel erg dat jullie geen liefde voor God hebben.   

De missie van Jezus is getuigen van de liefde van God en anderen mee  

nemen in die beweging. In het joodse geloof bestond toen ook al de 

opvatting dat God na de schepping niet klaar was, maar nog elke dag 

bezig is om de schepping in stand te houden, te behoeden en te redden 

van de dood. Jezus weet zich geroepen tot hetzelfde werk, het werk van 

de liefde, dat zo nodig is om alles niet totaal mis te laten gaan en hij 

verzamelt leerlingen om hen tot hetzelfde werk aan te sporen. Later in het 

Johannesevangelie, in zijn afscheidsrede, zegt Jezus tegen die leerlingen, 

en dan noemt hij hen nadrukkelijk zijn vrienden om duidelijk te maken dat 

ze op dezelfde hoogte staan als hij, dat ze hem niet op een voetstuk 

moeten plaatsen, dat als ze op hem vertrouwen zij dezelfde dingen zullen 

doen als hij en, zegt hij, zelfs meer dan dat. Want dit werk van God 

gebeurt via mensen. 

Wij nemen vandaag afscheid van Cinta als diaken. Cinta, jij wist je in die 

taak samen met anderen geroepen tot het werk van de liefde, dat werk 

was je door God toevertrouwd. We danken jou voor wat je hebt gegeven 

in wat je deed en wie je was. Je taak leg je vandaag neer maar dat werk 

gaat altijd verder, het houdt nooit op, of je nu in Zwolle bent of in 

Ommen. Wij wensen jou daarin toe wat we straks aan het eind samen 

zullen zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.   

 

 

 

 


