
16 mei 2021 Pelgrimskerk      
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lezingen: Exodus 19: 1-11; 16-19; Johannes 14: 15-21 
liederen: psalm 27: 4, 5;  lied 864: 1, 5l Lied 275: 1 - 4; lied 664: 1; lied 663 

Inleiding op de lezingen 
Zondagen hebben de naam gekregen van de eerste woorden van de psalm van de zondag. Deze 
zondag heet ‘Verhoor’ of Hoor mij Heer als ik tot u roep (ps. 27,7). Deze zondag tussen 
Hemelvaartsdag en Pinksteren heeV nog een tweede naam gekregen: Wezenzondag. Het is de 
zondag tussen het vertrek van Jezus op de hemelvaartsdag en de komst van de Heilige Geest, met 
Pinksteren. De naam ‘Wezenzondag’ is ontleend aan Johannes 14 vers 18: “Ik laat jullie niet als 
wezen achter, ik kom naar jullie toe.” We lezen het straks. Jezus is daar aan het woord.  
Uit het oude testament horen we een gedeelte uit Exodus 19. Daar komt God naar Mozes en naar 
het volk toe. De lezingen worden afgewisseld door het lied over Gods aanwezigheid.  

overweging 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

Dit (het evangeliegedeelte) is een klein stukje uit een lange monoloog van Jezus tot zijn leerlingen. 
De leerlingen stellen tussendoor wel vragen, maar Jezus is toch voornamelijk aan het woord. Het 
zijn woorden van afscheid. Hij vertelt dat hij spoedig zal heengaan, hij geeV uitleg en gaat dieper in 
op thema’s die hij eerder al heeV besproken: over de eenheid met de Vader en over het houden 
van de geboden als een teken van liefde. Centrale vraag is: wat zal er met de leerlingen gebeuren 
als Jezus heengaat?  

Er speelden verschillende dingen. Het eerste is dat de religieuze leiders steeds vijandiger op Jezus 
reageren. Er is weerstand tegen hem, tegen zijn optreden en tegen zijn boodschap. Het tweede is 
dat er leerlingen en volgelingen waren die hoopten dat Jezus de Messias was die ‘alajd zou blijven’. 
Ze hielden er helemaal geen rekening mee dat Jezus van hen zou kunnen heengaan. Ten derde was 
het de ook de vraag of erop waren voorbereid om Jezus’ taak over te nemen. Als Jezus is gestorven 
hervaden er een aantal bijv. hun visserswerk (Joh. 21).  

Het lijkt of Jezus in de afscheidsgesprek instrucaes geeV voor de achterblijvers. “Ik laat jullie niet 
verweesd achter”(vs.19). Het is denk ik goed om ons realiseren dat deze woorden aentallen jaren 
na de beschreven gebeurtenissen zijn opgeschreven door de evangelist Johannes. Om de 
herinnering aan Jezus levend te houden. Om zijn boodschap levend te houden. Om het geloof van 
de mensen aan wie het evangelie gericht was, te versterken (Joh. 20,31). 
Is onze situaae dan niet vergelijkbaar met die van de eerste generaaes volgelingen van Jezus? Zijn 
wij niet ook ‘achterblijvers’? Het komt nu op ons aan. Of toch weer niet helemaal? Hij heeV de 
aarde wel verlaten, maar laat zijn mensen niet alleen, niet als wezen achter.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren


Het woord ‘wees’ is hier overdrachtelijk bedoeld. De leerlingen zijn hun leermeester kwijt, ze zijn 
daardoor ‘verlaten’. De bijbel toont een grote gevoeligheid voor ‘wezen’. Het was verschrikkelijk 
om ‘wees’ te zijn. Ze misten de ouders om voor hen te zorgen. In die zin waren ze niet alleen in de 
steek gelaten, verlaten, maar vooral ook kwetsbaar. Wie neemt het op voor de wees wanneer die 
onrecht wordt aangedaan? Dan heb je iemand nodig die je bijstand verleent, een helper, een 
metgezel. Dat lijkt mij de betekenis van de ‘Parakleet’, lederlijk: de erbij geroepene, de 
pleitbezorger in onze vertaling, of in een andere vertaling (Naardense bijbel): degene die je troost 
toeroept. Pleitbezorger klinkt nogal juridisch en dat sluit wel aan bij de hulp die nodig is als er 
onrecht geschiedt. Maar bij de aanduiding ‘pleitbezorger’ denken wij eerder aan een advocaat of 
iemand die rechtsbijstand verleent en dat is toch iemand die een zekere afstand bewaart. Jezus wil 
hen niet alleen en zonder inzicht achterlaten, maar op nieuwe wijze heel nabij zijn, als een 
leidsman, als een metgezel. 

Jezus spreekt van een ‘andere’ pleitbezorger. Jezus zelf was de eerste. Daarin ligt besloten dat er bij 
Johannes twee pleitbezorgers zijn: Jezus en de Geest. Door het vertrek van de eerste ontstaat er 
een leegte. Hoe kan die leegte opgevuld worden? Wat Johannes hier schetst, lijkt wel een kloon 
van Jezus, maar dan één die net een beetje meer kan. Hij zal alajd bij je zijn (vs.16), ja zelfs ‘in jullie 
wonen en in jullie blijven’ (vs. 17). Dat laatste had Jezus zelf nog niet gekund. Het vleesgeworden 
woord (Joh. 1:14) kon niet tegelijkerajd met de leerlingen optrekken en ‘in’ hen zijn. Dat is pas 
mogelijk als hij de aarde weer verlaten heeV. Het is wel dezelfde Jezus, maar in een vergeestelijkte 
bestaanswijze.  
De andere pleitbezorger waarover Jezus spreekt is niet een advocaat die voor Jezus of de gelovig 
moet opkomen, die naar buiten werkt. Nee, hij werkt naar binnen. Het gaat om ‘blijven, kennen, 
zijn in. Die ons woorden te binnen brengt als: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeV 
liefgehad. Blijf in mijn liefde” (Joh. 15, 9). Woorden die Jezus later in deze afscheidstoespraak nog 
zal spreken.  

Liefde … Hebben we het niet van onszelf? Mensen kunnen in hun jeugd de liefde van hun ouders 
gemist hebben. Mensen kunnen door het leven zo gekwetst zijn dat de beschermende muur die ze 
hebben opgetrokken ook liefde tegenhoudt.  
Hoe kun je liefde ontvangen? (vs.21) Het gaat om een liefde die God aan Jezus heeV gegeven en 
die Jezus ook weer doorgeeV. Dat is een liefde die we niet zomaar uit onszelf hoeven halen. Het is 
niet een liefde die we - als we geluk hebben - toevallig wel of niet kunnen hebben, maar een liefde 
die hoe dan ook door God is gegeven. Als ik erover denk zou ik deze liefde willen vergelijken met 
de stralen van de zon. Een liefde die hoe ook - net als de zon -  voor iedereen opgaat, of je nu 
gelukkig bent of niet, of je nu liefdevol bent opgegroeid of niet, en of je veel liefde in je leven hebt 
gekend of niet. Een liefde die zo sterk is dat je er niet in kunt kijken, maar die wel overal weerkaatst 
wordt, die ons bij elkaar houdt, die ons leven geeV.  
Het is een liefde die vrij maakt: vrij van de angst om tekort te schieten. Vrij van angst om juist liefde 
tekort te komen. Anders dan liefde die mensen elkaar geven omdat ze zich tot elkaar aangetrokken 
voelen: omdat er een band is - een familieband, een liefdesband, een collegiale of 
vriendschappelijke band. Dit is een liefde die alajd onder de relaae ligt, een liefde die niet 
afgedwongen wordt, geen claimende of beziderige liefde, maar een liefde waarin je vrij kunt leven. 
Een liefde waardoor je je aan de spelregels van de relaae houdt. Een liefde die sterker wordt, en 
ook creaaef maakt om liefdevol te leven, omdat die spelregels er zijn. Zou Jezus daarom het 
lieiebben verbinden met het houden van de geboden, de spelregels? En het is niet duidelijk wat 
het eerst komt. Houd je je aan de geboden door de liefde (vs. 15) of volgt de liefde uit het kennen 
en houden van de geboden (vs. 21)?  



Zo accentueert deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren hoe Jezus kan heengaan en tegelijk 
voor zijn volgelingen, voor ons, tegenwoordig is. Dat geheim kaart Jezus aan als hij zegt: “Ik laat 
jullie niet als wezen achter; ik kom bij jullie terug.” Ik kom naar jullie toe.  
Die woorden herinneren mij aan God die op de berg Sinai verschijnt om met het volk Israel een 
verbond te sluiten. Het verhaal dat we hoorden uit Exodus 19.  
Als God, de Heer, neerdaalt gaat dat gepaard met verschijnselen van wind en vuur. Dezelfde 
verschijnselen als met Pinksteren! Maar dat terzijde. De verbinding die God aangaat met het volk 
markeert hij met de aen geboden of de aen woorden. Het liefdeverbond en de geboden gaan hier 
hand in hand. En die geboden, de spelregels beginnen met: ‘Ik ben de Heer, uw God,  
die u uit Egypte, uit het slavenhuis, heeV bevrijd. Bevrijd uit het angstland, bevrijd van de angst om 
tekort te schieten, bevrijd van de angst om tekort te komen. 
Als Jezus zegt Ik kom naar u toe dan is dat dezelfde als de Ene, de Eeuwige, de HEER vertaalt onze 
nieuwe bijbelvertaling, met die geheimzinnig, onuitsprekelijke, veelbetekenende naam: Ik ben er, 
Ik ben er voor jou, Ik ben in jou, Ik ben met je. 

Amen. 


