
Abdijpreek 25  zo. 18 maart  5-e zo. Veertigdagentijd. 

Op. Woord. Broeders en Zusters, welkom op deze 5-e zondag van de Veertigdagentijd. Er zijn van die 
psalmen en teksten die je niet loslaten. Bijvoorbeeld psalm 126: wie zaaien onder tranen zullen 
oogsten met vreugde. Vandaag wel heel toepasselijk wanneer we Jezus in het evangelie horen over 
de graankorrel die moet sterven om vrucht voort te brengen, om te leven. Kunnen wij dit ook zo zien 
en beleven ? Naarmate de tijd richting Pasen vordert wordt het steeds meer herkenbaar voor Hem, 
voor heel de zin van onze verlossing. Aan ons om met Hem mee te gaan en durven dezelfde 
gevolgtrekking voor ons leven te maken. Doen we dat dan zal het een geweldige oogst opleveren. 
Volgen wij Hem in leven, dood en verrijzenis. Erkennen we nu eerst waar we krampachtig onszelf 
zochten en angst hadden om tot zaad, graankorrel te worden opdat en omdat we door Hem leven. 

 

‘Enkele jaren geleden kwam een toerist in Rome op de avond van Goede Vrijdag het kerkje van San’t 
Egidio in Trastevere binnen. Buiten Liepen de straten vol mensen op zoek naar een plaatsje op de 
terrasjes van de restaurants. In de kerk trof hij echter veel jonge mensen aan die in stilte zaten te 
bidden en luisterden naar een lezing uit de Schrift. Af en toe zongen ze met ingetogen stem een 
psalm. “Is er iemand gestorven “? Vroeg de man nieuwgierig’. ( uit: H. Hoet inleiding passieverhalen 
A. Riccardi ) Tja, hoe kun je Pasen vieren, voorbereiden, beleven ? Wat maakt het paasfeest voor ons 
zo belangrijk en cruciaal ? Het lijkt  op die griekse delegatie waarover sprake is in het evangelie die 
Jezus wil spreken. Door de apostelen Andreas en Filippus wordt een audiéntie geregeld maar Jezus 
lijkt afwezig. Met zijn hoofd, hart en gedachten is Hij heel ergens anders. Een misverstand of gaat het 
werkelijk om iets heel anders… als wij echt Jezus willen zien, leren kennen, ontmoeten is dat  niet 
vrijblijvend of interessant filosofisch.. het betreft het wezenlijke waar het Hem om gaat. 

Het nieuwe verbond ( 1-e lez. ) dat in Hem zijn beslag krijgt. Het omvattend geheel van de verlossing 
dat de Heer volstrekt beklemt en benauwd én tegelijk naar doet uitzien ten bate van ons. Voor ons. 
Of  nog persoonlijker  voor mij heeft Hij zich overgeleverd. ( 2-e lez. ) Wat dit Jezus gekost heeft licht 
hier even op al blijft het een mysterie. Jezus lijdt hieronder – hier al bij voorbaat – maar het is wel het 
hele doel, de zin van zijn leven. Naar dit uur gaat alles toe en wordt alles geleid. 

“Wat moet ik zeggen ? Vader, red Mij uit dit uur ? Maar daarom ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, 
verheerlijk uw Naam. Toen kwam er een stem vanuit de hemel: Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem 
wederom verheerlijken. “Wat gebeurt hier ? Een samenspraak van Jezus met zijn Vader. Maar is dat 
iets innerlijks of uiterlijks ? In ieder geval is het de beslissing: Van lijden én verrijzenis, van ‘luid 
geroep en geween en smeking om Hem uit de dood te redden en zo te leren de gehoorzaamheid in 
de school van het lijden. Deze verhoring omwille van die gehoorzaamheid is zo oorzaak van eeuwig 
heil. ( Hebr. Br. ) 

Dierbare broeders en zusters,  maak dit u eigen want alles is hiermee gemoeid en hangt hiermee 
samen. Willen we Jezus alleen maar spreken of volgen ? Wanneer we Hem willen dienen is het zaak 
om geen tijd te verliezen en met Hem die hogeschool van diezelfde gehoorzaamheid te doorlopen. 
Dan kan het lijken alsof je zakt, verliest ( met goede vrijdag ) dat je sterft zoals het graan dat in de 
aarde valt. Maar dan zul je merken net als Jezus met Pasen op te staan omdat je wint  omdat je met 
Hem en in de kracht van zijn verrijzenis vrucht draagt. 

Die verlossing is niet gemakkelijk of goedkoop. Voor Jezus niet en evenmin voor ons. We delen zoals 
Hij vaak in onmacht, onzekerheid over hoe of wat. Je zou willen weten, begrijpen maar het blijft 
duister. Tot het moment van de waarheid. Daarover zegt Jezus: hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, 
letterlijk: geboren om getuigenis af te leggen. Hij staat dan voor Pilatus op het punt om gekruisigd te 
worden in het besef dat door zijn kruisdood en verrijzenis ons heil aanbreekt, doorbreekt. God gaat 



niet om het kwaad heen; Hij gaat er dwars doorheen. Rekent ermee af wanneer Jezus op het kruis 
verheven wordt. 

Is dit allemaal te vatten ? Werkelijk voor te stellen ? Ja omdat Jezus Gods’reddingsplan in Persoon is 
die de enig ware bevrijding en verlossing brengt. Als een reusachtige magneet trekt het kruis 
eenmaal opgeheven alle kwaad aan en  van zich af en voor ons in de plaats komt een nieuwe 
schepping, een nieuwe hemel en aarde: Pasen. 

Het is het ‘geheim ‘van het christendom. Het lijkt alles te vernietigen – alles sterft als een zaad – 
maar wat het in feite doet is dat het alles vernieuwt – doet leven, vrucht dragen. Het is langs die weg 
dat de Heer ons oproept en uitnodigt Hem te volgen. Uitzuiveren om uit te botten. 

Willen we Hem dienen zoals Hij voor ons dienstbaar was, is, tot in ’t uiterste afsterven aan onszelf ? 
Dat is niet vreemd of bizar. Het is de ultieme manier waarop het oordeel zich voltrekt en God 
verheerlijkt wordt, zich zo aan ons en in ons doet kennen.  

Zaaien is sterven is deel I maar ook uiteindelijk voorbereiding zoals voor de schepping. Als alles in ons 
woest en leeg is, omgewoeld kan God ons doen ontkiemen tot nieuw eeuwig en onvergankelijk 
leven. Dat is deel II. Pasen dat nooit meer eindigt omdat het letterlijk eindeloos, oneindig is. Leven in 
Hem, door Hem, met Hem. Geloof me, sinds ons doopsel zijn we op die weg al aan het opschieten. 

Je, er is Iemand gestorven. Maar we vieren dat Hij leeft. “Voor Jezus’leerlingen is Pasen het hart van 
hun geschiedenis. Deze dagen worden betekenisvol de ‘Goede Week ‘genoemd. De herdenking van 
Jezus is niet de trieste herinnering aan een mislukte held uit het verleden, maar de dankbare viering 
van een vriend die geen grenzen kent, zelfs niet die van de dood ‘. ( H. Hoet ). 

Vertrouwen we ons eens temeer aan de Heer toe. Waar Ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn. Als 
iemand Mij dient zal ook de Vader hem eren. Wat een belofte ! Heer, help ons door groeipijn heen zo 
op te bloeien en  dit waar te maken. 

Amen. 


