Nu was er ook een aantal Grieken
naar het feest gekomen
om God te aanbidden.
Zij gingen naar Filippus
uit Betsaïda in Galilea,
en vroegen hem
of ze Jezus konden ontmoeten.
Filippus ging dat tegen Andreas zeggen
en samen gingen ze naar Jezus.
Jezus zei:
‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven.
Waarachtig, ik verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft,
blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven.
Wie mij dient moet mij volgen:
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn,
en wie mij dient
zal door de Vader geëerd worden.
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Hoe wonder zit het leven in elkaar. Enkele
graankorrels vallen in de aarde, worden
zacht en barsten open. Uit die korrels komen
halmen. Elke halm heeft een aar. Elke aar
bevat meerdere graankorrels. Dat graan
wordt gemalen tot meel of bloem. En
daarmee bakken mensen broden, koeken
en taarten en maken ze saus om andere
gerechten te begeleiden. En wat brood en
gebak en lekker eten bij mensen teweeg
brengen aan liefde, vriendschap en
gezelligheid, dat is niet in te schatten. Zo
draagt een graankorrel, als hij in goede
grond valt, veel vrucht: dertig, zestig,
honderdvoudig (Marcus 4, 1-9).
Het beeld van de graankorrel, die sterft en
vrucht draagt, wil duidelijk maken wie Jezus
is. Het uur is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven. ‘Het uur’ is een
specifiek begrip in het Johannesevangelie.
Het is een samenvatting van Jezus leven, zijn
lijden en dood en zijn verrijzenis (majesteit).
Dat was voor Hem eeuwig leven: leven hier
en nu en na de dood. De andere
evangelies noemen dat leven het koninkrijk
van God of het koninkrijk van de hemel. Het
leven van Jezus heeft vrucht gedragen bij
zijn leerlingen. Hij heeft zijn leven gegeven
opdat mensen leven zouden hebben in al
zijn volheid (Joh. 10, 10).
Zonder triomfalistisch te zijn, mogen we
vaststellen dat gedurende de eeuwen
mensen Hem in die levenshouding gevolgd
zijn. Zij hebben ertoe bijgedragen dat het
leven menswaardig en goed kon zijn voor
hun medemensen en voor henzelf. In grote
dienstbaarheid hebben zij zich gegeven
zoals een graankorrel, vaak zelfs tot in de
dood. Zo bleef Jezus’ leven overvloedig
vruchtbaar in mensen en in
gemeenschappen, tot op vandaag.

Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie
in deze wereld zijn leven haat, behoudt het
voor het eeuwige leven. Het klinkt vreemd in
deze vertaling. Het is niet de bedoeling dat
we onszelf haten. Het is goed te houden van
je eigen leven, zeker als het een leven in
dienstbaarheid is.
Waar gaat het om?
Wie het eigen leven voortdurend op de
eerste plaats stelt, draagt niet bij tot het
eeuwig leven dat God bedoeld heeft.
Egoïsme maakt samenleven kapot. Wie met
het eigen leven gericht is op het welzijn van
iedereen, zorgt ervoor dat het eeuwig leven
nu al begint: het is samen leven in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid, naar het
voorbeeld van Jezus. Dat is leven zoals een
graankorrel, die in de aarde valt, daar sterft
en veel vrucht draagt.
Dat is bij wijze van spreken ‘sterven’, lang
voor we echt dood gaan. En dat is opstaan
en leven, lang voor we onze laatste adem
hebben uitgeblazen. Eeuwig leven begint
hier en nu. ‘Verrijzen’ doen we elke dag,
wanneer ons leven ‘vrucht’ draagt.
Zoals dat aantal Grieken destijds vroeg om
Jezus te ontmoeten, zo kunnen wij Hem
vandaag, samen met andere leerlingen,
ontmoeten, dienen en volgen. Dan draagt
ons leven vrucht, voor medemensen en voor
onszelf.
We moeten niet wachten. Ook ons ‘uur’ is
gekomen.

In het Licht
van Gods Woord

Dankjewel God
voor het leven dat Gij ons geeft,
leven dat vrucht kan dragen
zoals een graankorrel in de aarde.
Dankjewel God
omdat Gij in Jezus hebt getoond
dat leven sterker is
dan sterven.
Dankjewel God
omdat wij de mogelijkheden hebben
om te kiezen voor leven
naar het voorbeeld van Jezus.
Dankjewel God
omdat Gij vertrouwen hebt in ons
om dat leven zo uit te bouwen
dat het eeuwig leven is.
Dankjewel God
dat wij erop mogen vertrouwen
dat wij ook in dit bestaan
kunnen opstaan en leven.
Dankjewel God
dat wij mogen geloven
in de verrijzenis van Jezus,
leven in al zijn volheid, ook voor ons.
Amen.

Zoals een graankorrel
Luc Maes
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