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Preek van 25 oktober 2020, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht in een belijdenis- en doopdienst 
door ds. Piet van Die 

 

DE WIJDSTE ARMEN 

Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. (Johannes 

12,32) 

Omhoog 

‘Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word’ – bij die woorden van Jezus 

denk je misschien al snel aan zijn hemelvaart. Aan het moment dat hij in de 

hemel werd opgenomen, om – zo gelooft de christelijke traditie – de 

rechterhand van God te zijn. Zo zullen we het straks ook zeggen met de 

geloofsbelijdenis van de kerk: ‘opgevaren ten hemel, zittende aan de 

rechterhand van God’.  

Maar Jezus zelf dacht niet aan zijn hemelvaart, hij dacht aan zijn sterven! 

Vreemde gedachte! Maar daarom zet de schrijver van het evangelie het er 

nadrukkelijk bij. Om misverstanden te voorkomen noteert Johannes: ‘Daarmee 

bedoelde Jezus de wijze waarop hij zou sterven.’  

Kruis 

‘De wijze waarop hij zou sterven’ – wat wordt daar bedoeld? Het kruis natuurlijk! 

Aan het kruis zal Jezus letterlijk omhooggeheven worden! Daar zal hij letterlijk 

verhoogd worden. Maar dat is toch een krankzinnige gedachte!? Het kruis is de 

grootste vernedering die je toen ten deel kon vallen. Maar Jezus ziet het als een 

eer, dus als iets positiefs? 

Nou ja…iets positiefs? Niet helemaal. Hij was er doodsbang voor. Daar was hij 

menselijk genoeg voor. En toch wist hij dat het een weg was die hij moest gaan. 

Het was de weg waarover hij – zoals hij zei – ‘iedereen naar zich toe zou halen.’  

Spot en donderslag 

Het evangelie van Johannes is een wonderlijk evangelie. Als de andere 

evangelisten de grootheid en schoonheid van Jezus willen laten zien, doen ze iets 

anders. Lucas bijvoorbeeld. Die vertelt een verhaal waarin Jezus ook de hoogte 



2 

 

ingaat, maar dan is die hoogte een berg. En op die berg gaat een indringend licht 

schijnen als een soort reuzespot die op Jezus gericht wordt. En dan klinkt er een 

stem die Jezus eert met de woorden: ‘Deze is mijn zoon.’ Dat is nog eens een 

eer! Het is bijna glamourachtig.  

Maar bij Johannes zien en horen we iets anders. De mensen hoorden een 

donderslag. Een donderslag – daar gaat dreiging vanuit. Bij een donderslag denk 

je aan donkere wolken die zich samenpakken. In die donderslag hoorde Jezus 

woorden van God: ‘Ik zal mijn grootheid tonen.’ Je verwacht dan misschien toch 

nog een soort spot die op Jezus gericht wordt. Maar wat je krijgt te zien, is een 

kruis. Maar hoe kan een kruis in vredesnaam de grootheid van God laten zien? 

Dwarsbalk 

En toch – als je er wat langer bij stilstaat, kan het kwartje gaan vallen. Kijk eens 

naar het kruis dat hier in de muur is uitgespaard. Aan de hoogtebalk werd Jezus 

‘verhoogd’. Aan de dwarsbalk kwamen zijn armen.   

En kijk nu eens door de lelijkheid en wreedheid van het 

kruis heen. Dan kun je die armen die uitgestrekt zijn 

ineens anders gaan zien. Het zijn armen die openstaan! 

Armen die openstaan voor iedereen. Zo zal Jezus aan het 

kruis uitbeelden hoe grenzeloos wijd Gods armen zijn. De 

grootheid van God moet je zoeken in die wijde armen. ‘Zo 

zal ik iedereen tot mij halen,’ zei Jezus zelf. En hij begon 

met de moordenaar die naast hem aan een kruis hing. 

Zelfs hij paste in die armen. 

 Pijn 

De armen van Jezus - het zijn armen die weten wat pijn is. Die de pijn kennen 

van ons leven. In de gesprekken die wij voerden als belijdeniskring, kwam die 

pijn ook ter sprake. Jullie harten gingen open. En er bleek ook pijn op de bodem 

van júllie ziel te liggen. Want ook jonge mensen kennen al krassen op hun leven.  

En in het licht van die pijn lazen we met elkaar steeds dat andere Bijbelverhaal: 

het verhaal van de verloren zoon. Over die jongen die mislukte in het buitenland 

en met hangende pootjes terugkwam bij zijn vader. Met zijn innerlijke pijn. Maar 

zijn vader stond met wijde armen op hem te wachten. Die zoon had zich 
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voorgenomen om diepe spijt te betuigen, om zich te vernederen, om zich zo 

weer acceptabel te maken voor zijn vader. Maar de armen van die vader stonden 

al open. Zoonlief hoefde zich niet acceptabel te maken.  

Verloren zoon en vader ineen 

En nu het bijzondere. Je zou het zo kunnen zeggen: Jezus werd zelf de complete 

uitbeelding van dat verhaal over die vader en die zoon! Hij werd (a) zelf voor ons 

zo’n verloren zoon. Hij vereenzelvigde zich met de pijn van alle verloren zonen 

en dochters van God. Kijk maar naar zijn pijn aan het kruis. Maar (b) hij beeldde 

tegelijk uit wie die vader van de verloren zoon is. Kijk maar naar die wijde armen. 

Ze staan open voor de hele wereld. Het alsof hij de hele wereld daarmee omarmt 

en naar zich toehaalt. Het zijn de armen van God zelf. 

Die armen willen vertellen: je kunt nooit zover van God af zijn, dat God je niet 

meer terug wil; je kunt nooit zo diep vallen dat Gods armen er niet meer bij 

kunnen. In die armen past iedereen. Kijk naar het kruis. Het is de manier waarop 

Gods armen openstaan naar jou en mij. 

Kleur 

En kijk dan nog eens naar het kruis dat hier is uitgespaard in de muur. Het is van 

een prachtige architectuur. Het kruis is een van de meest wrede 

executiemiddelen in deze wereld. Het is een toonbeeld van alle pijn in deze 

wereld. Maar het kruis in deze kerk is vol kleur. Op zonnige dagen doet het licht 

van buiten dat kruis oplichten en laat zien hoe mooi het is.  

Zo is het kruis een toonbeeld van het licht van Gods liefde. Door het kruis valt 

het licht Gods liefde meer dan ooit deze wereld binnen. Mijn wens voor jullie en 

ons allemaal: dat dit licht altijd zal blijven schijnen over jullie en onze levensweg.  


