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Blijvend ongeloof van de Joden, Joh. 12:37-50 (HSV)

37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 

38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: *Heere, wie heeft

onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?

39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:

40 *Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met

het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.

41 *Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.

42 *En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het

niet, *opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.

43 *Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.

44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.

45 *En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

46 *Ik ben gekomen als 1) een licht in de wereld gekomen 1)  opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de

duisternis blijft.

47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, *want Ik ben niet

gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

48 *Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk *het

woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

49 *Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij

een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij

gezegd heeft.

1) Correctie tekst o.b.v. Net.BIBLE/NASB/e.a.

Woordverkondiging

De Here is in Jeruzalem wanneer hij de woorden spreekt die wij zonet hebben gelezen. Eigenlijk is

vers 37, waar dit gedeelte mee begint, een 'slotconclusie' van al het voorgaande; alles wat hij had

gedaan en gezegd. En dan lezen we vers 37:

“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem”

Het was vlak voor pasen. De glorieuze intocht in Jeruzalem was geweest. Waarbij de mensenmassa

Hem toegezongen had 

“Hosanna! *Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!”

(Joh. 12:13)
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Psalm 118:26,27

Dit lied, deze juichkreet, komt uit Psalm 118, het 26e vers. Maar het 27e vers van deze psalm was

wat we vervolgens met Pasen zien gebeuren. Wat er stond te gebeuren: 

“De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan

de horens van het altaar.”

Hij was inderdaad gekomen, als het licht, maar werd door de mensen 'geofferd', als een lam naar de

slachtbank gevoerd – Hij was het die moest sterven voor de zonde van de mens. Psalm 118 is een

zeer profetische psalm en spreekt over onze Heiland. Hier zien we het, in hoofdstuk 12, voor onze

ogen gebeuren!

Deze intocht in Jeruzalem, op een ezelsveulen, was tevens een vervulling van de woorden van

Jesaja 62:11 “Uw Koning komt”. 

Er was daar een menigte, een zeer grote groep, mensen in Jeruzalem die getuigde Joh. 12:17-18 dat

Lazarus uit de doden was opgewekt door de Here.. Het stond vast voor deze mensenmassa: De

Messias was gekomen! Vervolgens klinkt er dan ook nog eens, in Joh. 12:28 “een stem uit de

Hemel”, volgens sommige omstanders een 'donderslag', volgens anderen 'een engel'. En de Here

kondigt zijn overwinning aan: 

“Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld

buitengeworpen worden” Joh. 12:31.

Grote tekenen. Zichtbare tekenen! Controleerbaar en aanschouwd door de massa! Met hun eigen

ogen hadden ze gezien wat de Here had gedaan. Zijn hele leven had de Here hij tekenen gedaan

voor de ogen van de mensen: doden opgewekt, zieken genezen, de wonderbare spijziging.. allemaal

tekenen voor de ogen van grote mensenmassa's. Zijn hele bestaan hier op aarde was vanaf Zijn

geboorte één groot téken voor de ogen van de mensen geweest.

Tot twee keer toe was er een stem uit de Hemel geweest: bij zijn doop en nu, bij zijn aanstaande

sterven Luk. 3:22, Joh. 12:28. Ondanks dat alles, lezen we in vers 37: “geloofden zij niet in Hem”.

Vers 38 zegt dat ook dit een vervulling van de profetische woorden was: 

“opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: *Heere, wie

heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?”

De 'arm van de Heere', oftewel zijn MACHT, was voor hun ogen geopenbaard. En tóch geloofden

zij het NIET. 

Waren de Joden dan zo kortzichtig? Zo ongelofelijk verhard? Ja, ze waren inderdaad verhard. Ze

waren een volk geworden dat op eigen kracht vertrouwde. Dat niet rekende met de Here. Vooral de

leiders dan. Maar bovenal lezen we hier dat de Heere God hun VERBLIND had. Omdat,... de Here

Jezus wel móest sterven. Hij was het paasoffer, het “feestoffer”, dat hen, én ons, moest verlossen.

Zo was het besloten, zo was Gods plan; God gaf zichzelf, in de mens Christus Jezus, Zijn leven

legde Hij af omdat … 

“de vorst van deze wereld buitengeworpen [moest] worden”

De satan moest verslágen worden. De macht van de duivel, van de duisternis, moest gebroken
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worden. En dat kon maar op één manier gebeuren! God ging de satan tonen dat Hij sterker was dan

de satan en Hem uit de Hemelen werpen. Hij, de Heere, ging het instrument van de satan, waarmee

hij de wereld had geknecht, weg doen namelijk: de dood. Die werd door de Here buiten werking

gesteld.

De satan had de heerschappij over de mens gekregen, door de mens te verleiden tot opstand tegen

God. En God ging nu de macht van de satan bréken. De Joden zouden zich niet bekeren tijdens het

leven van de Here Jezus. Dat kon niet,.. ze waren door de Here God verhárd. Zodat ze zich niet

zouden bekeren Joh. 12:40 en niet genezen zouden worden. 

Ná de opstanding van de Here bekeerden héél veel Joden zich, ook van de leiders. Heel veel van

hen geloofden al wel in Hem, maar durfden dat niet te zeggen, te belijden, voor de mensen. Uit

angst voor de Farizeeën, zegt vers 42. En juist dat belijden voor de mensen, het belijden van je

geloof in Christus Jezus, is één van de voorwaarden voor het behoud:

“Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die

in de hemelen is.” – Matt. 10:32.

Durft u dat te belijden? Voor de mensen? Durft u, durf jij, te zeggen “Ja, ik geloof! Christus Jezus

is mijn Redder en Verlosser?” – bedenk dat dit noodzakelijk is. Noodzakelijk voor uw, voor jouw,

behoudenis. Het belijden van de Here Jezus betekent dat Hij je voor Gods aangezicht brengt. Dat

Hij zal zeggen: “Deze mens behoort MIJ toe”. Dat je niet meer onder de macht van de satan bent,

maar bij de Goede Herder, Christus Jezus, hoort. En dat Hij dat tegenover God zegt, dat Hij je

'belijdt voor de Vader'. 

Moeilijker is het niet en wordt het niet – geloven betekent: 

het geloven EN úitspreken dat Christus Jezus je Redder en Verlosser is!

En daarmee BEN je voor altijd gered uit de klauwen van de satan!

We hebben het gelezen in vers 46:

46 *Ik ben gekomen als een licht in de wereld opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de

duisternis blijft.

De Joden konden dit nog niet geloven, móchten dit nog niet geloven, omdat Hij éérst moest sterven.

Want pas dán zou dit woord waarheid worden; pas dán zou de satan voor altijd overwonnen zijn.

Wie deze woorden van de Here Jezus niet gelooft, wordt door Hem niet veroordeeld, maar, .. door

het Woord dat de Here Jezus gesproken heeft wordt de mens veroordeeld. Niet omdat Hij het heeft

gezegd, maar: 

“Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij

een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven

is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.” Joh. 12:49,50

De Here Jezus spreekt de woorden van God Zelf. 

En het is God zélf die de ongelovige ver-oordeeld, op “de laatste dag”. En dat mogen we letterlijk

nemen, het is de allerlaatste dag van deze aarde - want daarna komen de Nieuwe Hemel en Aarde.
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Openbaringen 20:11-15

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten

de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag

de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander

boek werd geopend, namelijk het boek *des levens. En de doden werden geoordeeld

overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, *naar hun werken. 13 En de zee gaf de

doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen

waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het

rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als

iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur

geworpen.

De Here is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Om Redding

te bieden aan ieder mens. Ik wil zeker niet een 'hel en verdoemenis' verkondiging doen. Maar we

moeten ook niet om de feiten héén draaien; wie niet gelooft hééft geen toekomst. De woorden van

de Here Jezus -door God aan Hem gegeven- maken het meer dan duidelijk: Hij is het Licht der

wereld en wie in Hem gelooft, zal voor altijd mét Hem zijn. 

Broeders, zusters, geachte lezers en luisteraars. De meeste van u zullen dit allemaal van harte

onderschrijven, naar ik hoop. De meeste van u hebben, zo hoop ik, hun leven aan de Here Jezus

gegeven. Maar hebt u dat niet gedaan, ként u of ken jij Hem nog niet,.. nu is er nog tijd. Nú is er

nog gelegenheid. Verhard uw hart niet. Blijf niet in uw ongeloof. God heeft u de weg tot Hem

aangeboden in Christus Jezus. Belijdt de Here Jezus en Hij zal ú belijden. 

Stel niet uit, “later is het... te laat”. 
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