
Johannes 3:14 en 15
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,

zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

Misschien mogen deze woorden van Jezus aan het adres van Nicodemus wel als de allereerste lijdensaankondig-
ing worden aangeduid. Jezus stond hier aan het begin van zijn aardse bediening en dan blijkt al direct dat Hij op
het uiteindelijke doel van zijn komst gefocust was: verhoogd worden - het kruis dat tot de troon leidt - met het
oog op het behoud in de volste zin van het woord. Nicodemus wordt immers geconfronteerd met de noodzaak
van het wedergeboren worden om… het Koninkrijk Gods te kunnen zien! En dát doel behelst meer dan alleen
behouden worden in de zin van in de hemel komen, het behelst ook het deel mogen hebben in en aan het
Koninkrijk van God, waarbij de bruiloft van het Lam dé ultieme plaats inneemt.

Het is niet toevallig dat Jezus teruggrijpt op een gebeuren dat staat opgetekend in Numeri 21. We treffen daar
Gods volk aan, verlost uit Egypte, op weg naar het beloofde land - een Oudtestamentisch gebeuren dat heenwijst
naar de verlossing van zonde en het van daaruit dan vervolgens op weg mogen gaan naar de uiteindelijke
toekomst: Gods grote belofte - zijn Koninkrijk, hét beloofde land. Het volk bewijst door haar uitingen en gedrag
niet half te beseffen wat een genade ze te beurt is gevallen en spreekt zelfs uitermate minachtend over de
verlossing en Gods weg met hen: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn (vers
5a)? Ondanks de voorzienigheid van God in het manna - het brood uit de hemel, en het water uit de rots, zegt het
volk: Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij (vers 5b). Laat dit, op weg naar
Pasen, eens tot ons doordringen! Hoe ga ik om met de verlossing? Hoe denk ik over Gods voorzienigheid op de
weg vanuit het verlost zijn naar zijn toekomst? Verschil ik van dit volk? Ben ik mij bewust van Gods bijzondere
liefde zoals verwoord in het vervolg op de gekozen tekstwoorden, dat zo bekende tekstvers Johannes 3:16 - alzo
lief…?

Door vurige slangen te zenden bepaalde God Israël pijnlijk bij hun onbegrip, ondankbaarheid en bovenal… hun
zonde. De enige redding van de dodelijke beten was opkijken naar de koperen slang op de staak, een
heenwijzing, zoals Jezus laat weten, naar Golgotha: het kruis, de verhoogde Zoon van God. Ofwel, ook al heten
we gered en zijn we wedergeboren, het kruis zal ons altijd voor ogen moeten staan. Het markeert de weg
omhoog, naar het doel van God - het volkomen delen in het Koninkrijk van God, eeuwig leven in de volste zin.
Welke plaats neemt dat kruis per dag voor mij in?

Gebed
Als ik het wond're kruis aanschouw, waar Christus stierf, die 't al volbracht, dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw
en 't rijkst gewin slechts schade acht. Dank Here Jezus Christus voor Uw onmetelijke offer. Laat Uw kruis mij
voortdurend voor ogen staan. Amen.


