
 

zondag 26 mei 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 

 
 
 
lezing oude testament (lector) Joel 2, 21-27 
21  Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,  

want de HEER doet grote daden!  
22  Wees niet bang meer, dieren van het veld,  
want een kleed van groen bedekt de woestijn,  

de bomen dragen volop vrucht,  
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.  

23  En jullie, kinderen van Sion, wees blij  
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,  
want hij geeft regen om je te verkwikken,  

hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,  
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.  

24  De dorsvloeren liggen weer vol met graan,  
de perskuipen lopen over van wijn en olie. 
25  Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die 

zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had 
afgestuurd. 

26  Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van 
de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit 

zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 
27  Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, 
jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 
 
 
lied Liedboek 678, 1. 2. 3. 4.   Vrees niet, gij land... 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 14, 23-29 
23  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat 
ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen 
en bij hem wonen. 

24  Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij 
horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie 

ik gezonden ben. 
25  Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 
26  Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal 

zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen 
jullie gezegd heb. 

27  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 



28  Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal 

komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de 
Vader is meer dan ik. 

29  Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer 

het zover is. 

 
lied  Liedboek 417   Frieden, Frieden... (herhalend) 
 
 
uitleg en overweging 
 

 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---tafel--- 

 

De bijbelteksten die we in de tijd vóór hemelvaart lezen  

in de kerk hebben iets dubbels.  

Ze gaan over weggaan en komen.  

 

Over aanstaand afscheid van Jezus én  

over een te verwachten nieuwe vorm  

van nabijheid.  

 

Gaan en komen zijn voor de meeste mensen  

vaak emotionele momenten,  

kijk maar naar de mensen op de internationale  

perrons op het station en  

 

kijk maar in de vertrek- en aankomsthal  

van het vliegveld.  

 

Er wordt ook emotie-tv over gemaakt.  

U kunt kijken naar: "ik vertrek" en "Hello Goodbye"  

en misschien nog wel meer dingen.  

 

Jezus heeft het zelf over gaan en komen.  

"Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga" en: 

 "mijn Vader en ik zullen bij hem komen  

en bij hem wonen".  

 

Gaan en komen dus. 

 

We treffen vanmorgen Jezus en zijn leerlingen aan de tafel.  

 

Dat is niet alleen de plek waar je zit  

om te eten en te drinken,  



 

dat is bij veel mensen ook vandaag nog  

de plek waar de komende of de voorbije dag  

besproken wordt,  

 

waar overlegd wordt hoe om te gaan  

met de uitdagingen of gebeurtenissen.  

 

De tafel, dat is bij Johannes ook de plek voor vragen en uitleggen,  

voor herhaling van wat belangrijk is,  

voor overleg hoe te handelen  

met het oog op wat er komt.  

 

De tafel, dat is ook de plek waar Jezus het avondmaal benoemd  

als een manier om aan hem te blijven denken  

voor zijn volgelingen in de tijd dat hij  

er niet meer zal zijn.  

 

In een vorig hoofdstuk - ook aan tafel - was er al de voetwassing.  

Ook de aankondiging van de verloochening van Petrus.  

Alles aan tafel.  

En Judas die opstaat en weggaat van die tafel.  

 

De tafel dus als een plek vanwaar je weggaat  

om de uitdagingen van je leven tegemoet te treden  

- en waarnaar je terugkeert om te delen  

hoe het was en hoe het moet  

en hoe je het zou kunnen doen. 

 

 

---toekomst--- 

 

Dat het Johannesevangelie zoveel ruimte maakt  

voor het weggaan en komen,  

dat komt waarschijnlijk doordat dat het jongste evangelie is.  

 

Hierin verwoordt zich de ervaring van de jonge christelijke gemeente  

die zich inmiddels had gevormd.  

De gemeente ook die  die ene grote vraag had:  

hoe moet je leven als volgeling van Jezus  

nu die Jezus er niet meer is? 

 

De aanwijzingen van Jezus over wat er nu belangrijk is  

zijn gericht tot zijn leerlingen  

 

maar misschien nog wel meer  



tot de jonge gemeente van christenen  

in de tijd van Johannes.  

Jezus noemt zijn leerlingen zijn vrienden en God zijn vader.  

Daarmee is al veel gezegd.  

 

En de tekst die we hoorden is een antwoord op de vraag  

van een van de leerlingen:  

 

"Waarom niet het verhaal voor de hele wereld?"  

Waarom zijn wij een bijzonder clubje, hier aan tafel,  

met meer inzicht en meer geloof?  

 

Maar daarin klinkt ook het probleem van de eerste gemeenten door:  

 

waarom zijn er zovelen die het verhaal van Jezus  

niets zegt?  

 

Waarom moeten wij zo vechten om acceptatie?  

 

Wat staat ons te wachten in een wereld van mensen  

voor wie dit verhaal volslagen vreemd is?  

 

Waarom bejegenen ze ons alsof we een  

geheim genootschap zijn?  

Waarom zijn ze tegen ons?  

 

En hoe moeten wij de inspiratie levend houden  

nu er een tijd aangebroken is  

waar het verhaal van Jezus "er niet meer zo toe doet" - ? 

 

Het antwoord van Jezus aan zijn leerlingen,  

maar vooral ook zijn woorden voor de latere volgelingen,  

kun je samenvatten in één woord: liefde.  

 

Laat liefde blijken.  

 

Jezus is er niet meer, of doet er niet meer zo toe,  

om zo te zeggen.  

 

Voortaan is zijn zichtbaarheid gebonden aan  

onderlinge liefde van zijn volgelingen.  

Zo wil Jezus het.  

 

Laat liefde blijken door de geboden te doen.  

Geboden bewaren, dus doen wat Jezus zei.  

 



Daaruit blijkt de liefde tot Jezus.  

En zo is hij te "zien".  

 

En daardoor zullen de mensen ook merken  

dat het om God de vader gaat,  

dat hij daarin zichtbaar wordt.  

 

De beginnende gemeente rond de eerste eeuwwisseling  

krijgt dus het advies om zich  

niet terug te trekken in isolement,  

geen selecte groep van ingewijden te vormen,  

maar liefde te laten blijken.  

 

Liefde voor Jezus, liefde voor de mensen.  

 

En verbaas je er niet over dat niet iedereen  

dat verhaal van Jezus wat doet,  

kijk niet vreemd op als men er niet op reageert,  

want: wie hem niet liefheeft ("de wereld"),  

 

wie niet aan liefde voor Jezus doet,  

voor diegene zal hij onzichtbaar blijven.  

 

Dat hadden wij twee weken geleden ook al:  

Het verhaal van Jezus zegt je alleen iets  

als je je er mee inlaat.  

 

Als je objectief blijft observeren  

zal het je niet aanspreken.  

Zo werkt religie niet. 

 

 

---shalom--- 

 

Misschien wel het allerbelangrijkste woord voor de gemeente  

op zoek naar oriëntatie:  

van Jezus gaat vrede uit.  

 

Shalom dus.  

 

Niet iets in de zin van afwezigheid van oorlog of haat.  

 

Maar shalom: in de diepte van je hart zijn de dingen goed,  

op de uiteindelijke bodem van het bestaan  

zijn de dingen goed.  

 



Ook al vervullen de omstandigheden waarin je leeft  

je met allerlei vragen - je mag gerust zijn.  

 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  

 

Die rust, die gelatenheid, die shalom  

- die verbindt je met Jezus.  

 

 

De vrede die je in staat stelt om  

de uitdagingen en de moeilijkheden aan te gaan  

en de onzekerheid te verdragen.  

Niet de vrede die de moeilijkheden wegneemt.  

 

Maar wel het vertrouwen, dat niets van wat er gebeurt  

de verbinding met God los zou kunnen maken.  

 

Een vrede in je hart, die je niet afleiden kan uit de gebeurtenissen,  

maar die je de kracht kan geven  

om de gebeurtenissen vertrouwensvol  

tegemoet te treden.  

 

Die vrede is zijn nieuwe nabijheid.  

Zijn nieuwe vorm van aanwezigheid.  

 

"Vrede die de wereld niet geven kan" in de woorden van Johannes.  

 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet!  

 

En ik vind het belangrijk om me voor te stellen  

dat die zin niet alleen gericht is  

tot de leerlingen van Jezus rond de tafel,  

en ook niet alleen tot de christelijke gemeenten  

rond de eerste eeuwwisseling,  

maar tot alle christenen die zich afvragen  

hoe je kunt leven vanuit het spoor  

dat Jezus getrokken heeft:  

 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet! 

 

 

---marge--- 

 

De gewaarwording van de evangelist,  

Jezus die niet vanzelfsprekend aanwezig is,  

het verhaal van Jezus dat er niet meer zo toe doet,  



omdat er al zoveel gebeurd is waar hij niet bij was  

- is dat ook een gewaarwording van onze tijd?  

 

Christenen, gelovigen algemeen,  

komen vaak wat in de marge van de samenleving terecht.  

Worden vaak onverschillig bejegend,  

en heel soms ook vijandig,  

voor fanatisch en intolerant aangezien.  

Is de kerk een rare club aan het worden in de samenleving?  

 

 

Maar misschien zit de gewaarwording die Johannes bezielde  

niet alleen in de samenleving maar ook  

in de gelovigen zelf:  

 

je kijk op geloof heeft iets weg van het verdwijnen van God.  

Verdwijnen van zijn vanzelfsprekende aanwezigheid.  

 

De voorstellingen van je geloof zijn niet meer onweersproken,  

de twijfel speelt een rol.  

 

In de loop van je biografie ben je verwijderd geraakt  

van de vanzelfsprekende aanwezigheid  

van God in je leven.  

 

Je gaat van fundamenteel geloven naar tastend geloven.  

 

 

Ook een afscheid van God, of althans van de overtuiging  

dat hij altijd aanwezig is.  

 

De ervaring van een soort toenemende leegte  

met toenemende leeftijd.  

 

We nemen in de loop van ons leven vaker afscheid van God,  

d.w.z. van onze voorstellingen van God.  

 

En waarschijnlijk is dat ook goed.  

 

Omdat hij alleen op die manier nieuw voor ons kan zijn,  

opnieuw kan arriveren in ons hart.  

 

Gaan en komen.  

 

Als er iets vanzelfsprekends is weggegaan  

kan er ook weer iets nieuws komen,  

een nieuwe openheid,  



een gespannen verwachting,  

een doorleefd verlangen.  

 

Het kunnen emotionele gebeurtenissen zijn.  

 

Loslaten, verlies ervaren,  

en de weg vinden in het nieuwe.  

 

Maar: maak je niet ongerust en verlies de moed niet! 

 

 

---drijfveer--- 

 

Ik lees de tekst zo dat die afscheidswoorden van Jezus,  

die woorden rond weggaan en komen,  

tot zijn leerlingen aan tafel,  

tot de gemeenten in de tijd van Johannes,  

en tot mensen als ons vandaag gericht zijn:  

 

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet!  

 

En ondertussen: laat zien dat de woorden van Jezus  

je wat doen. Laat dat je drijfveer zijn.   

 

Niet het heil zoeken in afzondering, isolatie,  

wellicht in het besef uitverkoren te zijn.  

 

Maar: treed naar buiten en laat zien wat je bezielt:  

Respect. Liefde. Dienstbaarheid.  

Het spoor van Jezus volgen.  

 

Jezus gaat weg en komt opnieuw de mensen nabij.  

 

En God is thuis en aanwezig waar mensen elkaar liefhebben  

en dienen in het spoor van Jezus.  

 

Ubi caritas et amor...    

 

-  Waar vriendschap is en liefde, daar is God! 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte  (en gedicht Afscheid) 
 
lied Liedboek 648   Zing halleluja, hemel en aarde... 


