
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 7-13 maart (2e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werken van Barmhartigheid 
Weekthema : Liefde - De zieken bezoeken 
Lezing  : Johannes 11: 55 – 12: 11 

 
Schets van het verhaal 
Dit jaar doen we het in de 40 dagen tot Pasen iets anders dan anders. We lezen niet uit Matteüs, 

Marcus of Lucas, maar uit Johannes, vandaag Johannes 12: 20-36. Johannes vertelt het verhaal van 

Pasen op een andere manier dan de andere drie evangelisten. Natuurlijk, hij vertelt ook over het 

verraad, de dood aan het kruis en de opstanding van Jezus. Maar hij legt daarbij toch een heel eigen 

accent. Hij zegt niet: ná Jezus’ dood aan het kruis kwam de overwinning van de opstanding. Maar 

hij zegt: ín Jezus’ dood zelf was al sprake van zijn overwinning op de dood. Zijn dood was zijn leven. 

Zijn vernedering was zijn verhoging. Zijn schijnbare nederlaag was zijn overwinning. 

Dat klinkt natuurlijk volkomen contra-intuïtief, want dood is verlies, voor de dood zijn we bang. Dat 

doet ons ook onze geestelijke stekels opzetten. ‘Onzin, wie wil er nu dood of wie beschouwt zijn 

eigen dood als een overwinning. Niemand toch?’ Nee, niemand denkt of gelooft zoiets uit zichzelf 

en juist daarom doet Johannes zo zijn best om ons vertellenderwijs te laten zien dat dat het diepste 

geheim van Jezus’ leven en sterven is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat heel zijn evangelie één grote 

uitwerking en uitleg van dat goddelijke geheim is. In ieder geval geldt dat voor Johannes 12. 

In dat hoofdstuk staan we vlak voor het begin van de lijdensgeschiedenis. Het Paasfeest in Jeruzalem 

is ophanden, Jezus is daarvoor inmiddels ook in Jeruzalem gearriveerd en enkele ‘Grieken’ hebben 

lucht gekregen van zijn aanwezigheid daar. Ze proberen via twee van zijn leerlingen een afspraak 

met hem te regelen. Jezus’ staat nu dus zogezegd op het punt om  ook internationaal door te breken. 

Maar hij zoekt deze soort van roem niet. Integendeel, hij ontloopt die zelfs. Precies op dit doorbraak-

moment slaat hij namelijk een heel andere toon aan en zegt hij: nu is het uur gekomen, dat de 

Mensenzoon tot zijn (ware) eer wordt verheven (vs. 23). Daarmee doelt hij op zijn dood; die noemt 

hij hier dus een verheffing. Dat legt hij dan uit met een beeld (vs. 24): alleen als de graankorrel sterft, 

brengt hij rijke vrucht voort. Alleen dan kan de graankorrel zich ‘verheffen’, tot meer dan een enkele 

graankorrel uitgroeien. En dat beeld past hij dan weer breder toe, ook op ons als lezers en hoorders 

(vs. 25), als hij zegt: wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie het los kan laten, zal het behouden. 

Ik probeer die woorden te vertalen. Eigenliefde is een terminale ziekte. Vroeg of laat ga je daar aan 

dood, want blijft er van al die liefde die je zo ijverig aan jezelf besteed hebt helemaal niets meer 

over. Maar liefde waarin je jezelf geeft voor een ander leeft voort, plant zich voort, en ‘verheft’ je 

leven: die liefde heft je leven boven zijn eigen beperktheid en eindigheid uit. Als dat geldt voor onze 

Meester, dan geldt dat ook voor ons als zijn dienaren. En dat hoeft heus niet altijd de vorm aan te 

nemen van een dramatische dood. Want ook een stukje van je levenstijd uit liefde aan een ander 

geven is uiteindelijk een stukje van je leven geven, uit liefde.  

Dat is geen gemakkelijke boodschap. Hij is ook niet populair bij mensen die hun eigen vrijheid om 

te doen wat ze zelf willen boven al het andere in het leven plaatsen. Zou het daardoor komen, dat 

niet geld maar tijd in onze dagen het meest schaarse artikel voor veel mensen geworden is? Of nog 

preciezer gezegd: zou het daardoor komen, dat echte aandacht steeds meer gevraagd wordt en 

tegelijkertijd ook steeds minder gegeven wordt? En zou het daarom geen goed idee zijn om in deze 

veertig dagen eens extra stil te staan bij de vraag aan wie of wat je wel eens wat meer aandacht 

mag besteden? 



Gespreksvragen: 

1) Sommige mensen hebben meer op met de meer ‘aardse’ evangeliestijl van Matteüs, Marcus en 

Lucas. Andere voelen zich juist meer aangesproken door de meer ‘hemelse’, mystieke stijl, van 

Johannes, met zijn bijzondere boodschap van de dood die leven brengt. Tot welke groep reken 

jij jezelf? 

2) ‘Alleen als de graankorrel sterft ….’ Verliezen is dus winnen volgens Jezus. En loslaten is rijker 

worden. Zou je plekken of situaties kunnen benoemen, waarin iets van die waarheid in het 

gewone leven zichtbaar wordt (hint: denk bijvoorbeeld eens aan opvoeden)? 

3) Pak die slotvraag van deze overdenking eens op: wie of wat zou wel wat meer aandacht van je 

verdienen? 
 

Bernard Luttikhuis 
 

De komende weken sluiten we aan bij het vastenproject van Kerk in Actie: de Werken van 
Barmhartigheid. 
Omdat veel mensen afgelopen zondag aangaven dat ze het vergeten waren of gemist hadden: U 
kunt ook op zondag 13 maart nog houdbare levensmiddelen kunt inleveren voor de voedselbank. 
 
Challenge: De zieken bezoeken 
 

1. Vastencollecte 13 maart: Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale 
taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk 
die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte 
worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten. 

2. Stuur deze week bemoedigende kaarten naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben. 
Koop mooie kaartjes of knutsel ze zelf!  

3. Sta eens stil bij een moment dat je zelf ziek was of niet goed in je vel zat en er misschien 
iemand in je omgeving was die naar je luisterde of er voor je was. Bel die persoon eens op 
om te bedanken daarvoor. 

4. Is er iemand in je omgeving die een moeilijke tijd heeft (gehad) en die je eigenlijk wel wilde 
bellen, maar het kwam er niet van? Deze week is hét moment. 

 
Op zondag 13 maart zamelen we nogmaals houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. 
Neemt u ook wat mee? 
 
Voor de agenda: 
Woensdag 9 maart 19:00 uur: Oecumenische vesper Johannes-Bernarduskerk, Oranje-Nassaulaan 
2. 
 
 


