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Preek Ds. T. Bouw bij Johannes 12 : 20 - 26 
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd 21 maart 2021 
Ontmoetingskerk Gouda 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
 
Wij willen Jezus zien!  
Zo vragen twee Grieken beleefd doch dringend  
aan de discipelen van Jezus. 
Twee buitenlanders zijn het, met sympathie voor het geloof,  
die blijkbaar al veel verhalen over hem hebben gehoord. 
Ze willen Jezus zien! In het echt!  
 
Dat zou ik nou ook best weleens willen :  Jezus zien, in het echt! 
Zou dat hele geloof toch een stuk gemakkelijker maken, niet? 
Ik snap die twee wel. 
Voor ons meer dan 2000 jaar na Jezus is het te laat. 
 
Maar te laat lijkt het ook voor die twee zoekers toen. 
Want de tijd van rondreizen en praten blijkt voorbij voor Jezus. 
Hij houdt zich vanaf nu stil,  
zo staat iets verderop.  
 
Te laat!  
Je ziet de teleurstelling op de gezichten.  
En gaat het er überhaupt nog wel van komen, Jezus zien?  
Of gaat hij voor altijd uit het zicht verdwijnen? 
Hij heeft het maar over lijden en sterven 
je zou er bang van worden. 
Wat moeten ze ermee? 
Waarom zegt hij toch van die rare vreselijke dingen? 
 
Nou hierom:  
 “Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht." 
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Dat is het verklarende antwoord van Jezus.  
 Een graankorrel móet wel uit het zicht verdwijnen,  
sterven in de donkere aarde. Pas dan kan zij veel vrucht dragen.  
Zo is het ook met Jezus.  
En je zou het niet bedenken, 
maar wij hier en jullie thuis zijn het levende bewijs. 
Samen met al die mensen die op andere plaatsen 
en door de eeuwen die Jezus volgen. 
Een veld vol graan is het, ontelbare korrels, vele vruchten. 
En dat door de dood van die ene 
Jezus Christus. 
 
De graankorrel die moet sterven om veel vrucht te dragen.  
Nee, Jezus laat zich niet zien aan de twee Grieken.  
Maar Jezus geeft wel een beeld. 
Een beeld dat hen doet inzien 
waarom hij doet zoals hij doet 
waarom hij is zoals hij is. 
 
Als ze het tenminste wíllen inzien. 
“Wij willen Jezus zien” riepen ze net nog.  
Maar willen ze hem straks nog steeds zien? 
Als hij bloedend en vernederd door de straten trekt. 
Als hij zo roemloos naar zijn einde gaat.  
Walgelijk en zeker niet goddelijk. 
 
Wij willen Jezus zien.  
Maar willen we dat ook nog als hij symbool wordt  
van alles dat het leven verrot en kapot maakt, 
zien we hem dan nog, kijken we hem nog aan,  
of wenden ook wij vol walging ons hoofd af? 
Of doen wij dat niet, 
terugdeinzen bij griezelige ziektes, bij de geur van de dood? 
bij aftakeling en mismaaktheid?  
Nou, vraag het maar eens aan mensen met een mismaakt gezicht,  
aan ouders van kinderen met een handicap,  
aan mensen zichtbaar lijdend aan kanker.  
Zij vóelen die blikken als geen ander.  
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Wij willen Jezus zien,  
maar dit is niet de bedoeling. 
Niet deze afgang. Niet deze aftakeling.  
Hij heeft hen te kijk gezet.  
Zijn ze de verkeerde achterna gelopen? 
 
Gelukkig lijkt Jezus het zelf nog even uit te willen leggen. 
Hij voegt iets toe aan dat beeld van die graankorrel, 
hij zegt erbij:  
 “Wie zijn leven liefheeft verliest het, 
maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven.” 
 
Nou Jezus, bedankt!  
Nee, dat maakt het allemaal een stuk draaglijker... 
Je leven haten!  
Leuk om te horen als je al zo'n moeite hebt om een beetje van jezelf te houden. 
Leuk, als je het leven nu al zo zwaar vindt. 
 
Je leven haten, hoe kómt Jezus erbij! 
Daar komt Jezus bij omdat hij weet van een God die mensen geroepen heeft  
om te leven naar zijn wíl, niet naar de natuur,  
niet naar de wet van de natuur, maar naar de wet van God.   
Je hebt dus eigenlijk twee soorten levens:  
je hebt leven naar de natuur en leven naar je roeping.  
Daar is veel over te zeggen, ook over de overeenkomst tussen die beiden,  
maar in het evangelie van Johannes wordt met name het verschil benadrukt.  
Waarachtig, echt leven is daar waar je je geroepen weet  
om te leven in liefde tot God en je naaste;  
Onwaarachtig, onecht leven is daar waar je je laat leiden  
door je natuurlijke neiging om te overleven,  
je hang naar vitaliteit en gezondheid.  
En, zegt Jezus,  
dát onwaarachtig soort leven moet je haten,  
maar dat waarachtig leven dát moet je liefhebben.  
Ook al betekent dat bizar genoeg juist dat je je leven erbij kunt verliezen. 
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Zoals bij Jezus zelf : hij koos voor de weg van het waarachtige leven,  
in eindeloze liefde tot God en zijn naaste,  
maar dat kostte hem wel de kop.  
Onze natuurlijke neiging zegt: dat is dus knap stom.  
Maar de stem die ons roept zegt:  
dát is de weg zoals hij bedoeld is.  
Dat is leven met eeuwigheidswaarde.  
“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  
blijft zij op zichzelf,  
maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort.” 
 
Wij willen Jezus zien! het klinkt zo logisch. 
Maar de vraag is veelmeer:  
willen wij met Jezus gezien worden? 
Willen wij hem volgen op die weg  
waarop het leven naar je roeping  
belangrijker is dan het leven naar je natuur?  
 
Even voor alle duidelijkheid. 
Dat betekent niet dat alles wat met de natuur te maken heeft  
minderwaardig is.  
Het beeld van de graankorrel was niet Bijbels, 
maar Jezus neemt dit natuurbeeld wél over.   
Niet omdat de natuur ook voor Jezus een soort god is.  
Maar omdat Zijn God alles met die natuur te maken heeft.  
Niemand minder dan de Schepper, 
bron van leven van al het zijnde.  
De natuur is niet onze god ,  
maar een groot geschenk is het wél.  
En dus mag je ervan genieten en voor zorgen: 
schoonheid, sport, seksualiteit,  
tuinieren, dansen, muziek, gezondheid, vitaliteit  
en noem maar op.  
 
Maar leven zoals Jezus bedoelt is dus altijd méer dan dat.  
In de praktijk is dat nog knap lastig. 
Zeker omdat in onze samenleving 'echt leven'  
er heel anders uitziet dan die stervende graankorrel.  
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Je leeft pas écht als je bruist van vitaliteit en energie en gezondheid  
en steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen en te gekke 'kicks',   
en als je dreigt energie te verliezen dan ren je van hot naar her  
en je surft je suf op het internet op zoek naar wonderdokters en 
wondermiddelen om jouw leven weer een beetje op te kalefateren.  
En wie wil er nou niet terug naar wat normaal leek?  
Natuurlijk iedereen! 
Maar wat onze natuurlijke neigingen ook zijn,  
en hoe ons natuurlijk gestel ook is, sterk of zwak, 
voor een ieder geldt:  
waarachtig, eeuwig leven is daar 
waar we Jezus volgen in liefde tot God en voor elkaar. 
Waar je je hart laat spreken 
en het hart hebt door te zetten 
waar je de werken van barmhartigheid doet 
waar je de stem van Jezus volgt 
die zegt 
wat je voor de allerminste doet, doe je voor mij! 
 
En als je gehoor geeft aan die roepstem gebeuren er mooie dingen. 
dan overwin je je natuurlijke neiging om jezelf waardeloos te vinden, 
overwin je je drang om koste wat kost door te gaan tot het gaatje, 
of overwin je je neiging om hard weg te lopen. 
Je laat los wat zogenaamd zekerheid geeft en dan ontstaat er ruimte. 
Ruimte voor het wonder, voor het ongedachte, 
voor liefde, voor kwetsbaarheid, 
voor zachtheid, voor genezing, voor heling.  
Voor vrolijkheid en lachen.  
Zo leven.  
Dat is echt waarachtig leven, met eeuwigheidswaarde.  
 
Dan zegt dat stemmetje heus nog vaak genoeg:  
ik wil die Jezus nou wel eens zíen. 
Heel natuurlijk. 
Maar dan vertelt je roeping:  
dit is wat ik echt wil: 
Hem navolgen 
met die Jezus gezien worden. 
Amen 


