
zondag 2 juni 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 

 
 
lezing oude testament (lector) 1 Samuel 12, 19-24 
19 Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet 
hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog 
erger gemaakt door om een koning te vragen.’ 20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde 
Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw 
hart toegedaan bent. 21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet 
bevrijdt, omdat het niets is. 22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers 
niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 23 En 
hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet 
ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb ontzag voor 
de HEER en wees hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke 
grootse daden hij voor u heeft verricht. 
 
lied Liedboek 834   Vernieuw gij mij... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 14, 15-21 
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik 
kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie 
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in 
mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich 
eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, 
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’  
 
lied  Liedboek 665   Om Christus’ wil zijn wij verblijd... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---weggegaan--- 

 

De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren  

heeft in de traditie de naam  

"wezenzondag" gekregen.  

Of zondag weeskind.  

 



Een wees, dat is een kind zonder vader en moeder.  

Een kind dat zit met de vraag: hoe moet het nu verder?  

Nu alles wat vastheid en zekerheid in het leven gaf  

is weggevallen?  

Een weeskind is op zoek naar houvast of naar oriëntatie,  

en soms is dat een angstig gebeuren. 

 

Hoe moet het nu verder?  

- dat is natuurlijk ook de vraag die er speelt  

voor de vrienden  van Jezus.  

 

Zij zijn hun inspirator kwijt,  

hun oriëntatiepunt,  

de ziel van de hele beweging rond Jezus.  

 

Iedereen luisterde naar zijn woorden,  

iedereen keek naar hem om de weg te weten,  

iedereen was geraakt door zijn optreden  

van heil en heelheid.  

 

Die goede dingen die er rond Jezus gebeurden,  

dat mensen in hun recht werden gezet,  

dat mensen de vrede in hun bestaan  

weer gingen vinden,  

of weer perspectief kregen  

- het was een beweging die de mensen raakte.  

 

Maar alles draaide om hem!  

Hoe moet het verder?  

Valt die beweging nu niet dood?  

Nu het bezielende midden is weggevallen? 

 

 

In de gemeenschap van volgelingen valt het stil.  

Een zekere radeloosheid, hulpeloosheid.  

Je moet beslissingen nemen,  

je moet een bepaalde kant op, en 

je kunt niet meer vragen  

of het wel de goede richting is.  

 

De gemeenschap rond Jezus blijft ontzield achter.  

Zonder hem weten ze de weg niet meer.  

 

Een kind dat plotseling wees is geworden  

is op zoek naar oriëntatie en houvast.  

Wie kun je nu vragen?  

Wie is betrouwbaar?  



Wie neemt het voor me op,  

wie komt er voor me op?  

 

Een weeskind kijkt alle kanten op op zoek naar houvast.  

 

In de lezing uit Samuel is er een soortgelijke houding:  

op zoek naar oriëntatie,  

de blik naar rondom: een koning?  

Zoals de andere volken die hebben?  

Zou dat wat zijn?  

 

Zou die houvast bieden, oriëntatie,  

zou die ons minder kwetsbaar maken?  

 

Of de blik naar het verleden, toen alles nog goed was,  

alles veilig, God zijn volk nabij?  

 

Of kijk je naar de toekomst  

met de hoop dat ooit alles beter wordt? 

 

Wezen, op zoek naar oriëntatie, kijken alle kanten op.  

 

 

---wezen--- 

 

Wezen, dat zijn kinderen die geen vader en moeder meer hebben.  

 

Maar daarmee is nog niet alles gezegd.  

Je eigen weg vinden in de wereld,  

dat is iets wat iedereen moet leren,  

maar wat je ook moet kunnen oefenen.  

 

Zo wordt je volwassen.  

Je gaat nieuwe bindingen aan,  

waarin je ook geborgenheid en liefde ervaart,  

anders dan die met je ouders,  

maar die bindingen zijn niet zonder voorwaarden  

zoals de binding met je ouders  

(- een optimale situatie verondersteld... ) 

 

Je bent als kind op zoek, en je raakt daarbij  

ook op doodlopende wegen.  

 

Dan is de enige mogelijkheid die je hebt,  

terug te gaan op de enige weg  

die je wel zeker kunt vinden,  



de weg terug naar de onvoorwaardelijke geborgenheid,  

daar je krachten hervatten  

voor nieuwe pogingen om je eigen weg te vinden.  

 

Wezen kunnen niet terug,  

er is geen veilige haven  

waar geborgenheid en bemoediging te vinden is,  

en moeten toch verder.  

Je bent nog aan het zoeken, maar  

je hebt geen veilige haven meer.  

 

Geen moeder, als grote troost om naar te vluchten,  

waar acceptatie niet van prestatie afhankelijk is.  

 

Geen emotionele achterwacht,  

geen bodem onder je  

waar je niet doorheen kan vallen. 

 

Geen vader die je vertelt hoe het leven werkt,  

hoe je uitdagingen beoordeelt en aangaat. 

 

Wezen zijn kwetsbare mensen in de bijbel,  

verlaten mensen.  

Er is niemand die het voor hen opneemt. 

De weduwen en de wezen zijn in de bijbel  

de maatstaf voor hoe sociaal een samenleving is.  

De zwakste schakel van de ketting.  

 

Zondag Weeskind. 

 

Is Jezus dan een vader geweest? Een moeder?  

 

Nee, niet echt.  

Hij was een rabbi. Een leermeester. 

 

Maar wel vanuit de joodse traditie, dat wil zeggen:  

het gaat niet om het aanleren  

van kennis en vaardigheden,  

om een soort opleiding,  

maar om het delen van levenswijsheid en -waarheid,  

inspiratie, om de dingen  

die hartsverbondenheid veronderstellen.  

 

"...dat wij nu, als het ware van een vader beroofd, als wezen ons verder leven 

moesten doorgaan"  

- zeiden de volgelingen van Sokrates  

toen die de gifbeker had gedronken. 



 

 

---gebed--- 

 

Onze Vader - zo begint het gebed van de christenen.  

 

Daarmee begeven we ons in de positie van Jezus,  

die zich op aarde ook vaak alleen  

moet hebben gevoeld,  

als een weeskind, 

 

maar die God zijn vader noemde,  

en wij, broers en zussen van Jezus,  

die voorstelling vond hij kennelijk het meest passend  

voor hoe je verbinding met God kan hebben.  

 

"Als je bid, bid dan zo..." 

Hij gaat naast ons staan. 

 

Maar het is wel: "Onze vader .... die in de hémelen zijt...".  

 

Niet hier, niet beschikbaar, niet onder ons.  

Niet binnen handbereik. 

 

Ervaarbaar hooguit bij benadering,  

niet op de manier waarop je  

een mens van vlees en bloed ervaart.  

 

Sinds de hemelvaart van Jezus  

is het bestaan van de christenen  

door die afstand getekend.  

 

Jezus is iemand in de derde persoon geworden.  

Iemand óver wie waarschijnlijk meer gesproken wordt 

dan er mét hem gesproken wordt.  

 

Christenen bidden tot God, tot Jezus ook,  

maar als ze met elkaar spreken  

over hoe ze christenen zijn,  

dan praten ze óver Jezus.  

En die afstand tekent het bestaan van zijn volgelingen.  

 

Wij beschikken niet over hem! 

Wij hebben een belofte gehoord.  

Daar hoort niet beschikken, maar  

verlangen, verwachten en zoeken bij. 

 



Het blijft - sinds hemelvaart -  

deel van het geloof van de christenen: 

afscheid en weerzien,  

vervreemding en herkenning,  

afstand en nabijheid. 

 

Onze Vader - is het gebed van de christenen. 

Maar sinds hemelvaart is  

het gebed  

dus ook de manier waarop hij ervaarbaar wordt. 

 

Je maakt contact niet op de manier  

waarop je met een medemens praat.  

Maar door gebed. 

Stil te zijn en je af te stemmen op... 

Door wellicht je oren en je ogen en je mond open te doen,  

maar vooral je hart open te zetten.  

Vragenderwijs, maar vertrouwend op een belofte. 

 

"16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die 

altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid" 

 

Die pleitbezorger, dat houvast, dat oriëntatiepunt  

- alles wat wezen nodig hebben,  

om de weg van hun leven te weten -  

die Geest. 

 

Die komt mensen dus niet overvallen,  

als een donderslag bij heldere hemel, 

die komt op gebed.  

 

We zullen het zo ook horen, over een week.  

Ze waren in eensgezind gebed bijeen. 

 

 

---zoeken--- 

 

Bid en u zal gegeven worden  

- bij Jh is dat vaak mbt de Heilige Geest.  

 

Als we hem zoeken in gebed en  

niet tegelijk nog zoveel andere dingen zoeken,  

zijn we een gemeente van mensen  

die voor zijn nabijheid opengaat.  

 

De Geest zal ons aanraken.  

Liefde en barmhartigheid  



zal er van deze gemeenschap uitgaan.  

Zorg en aandacht.  

En misschien zijn er wel momenten waar je merkt:   

Het is alsof Jezus nog dichterbij is  

dan hij had kunnen zijn  

toen hij door Galilea trok. 

 

Verbonden met God, maar anders dan je dacht.  

 

Bidden om de Geest, openstaan voor zijn Geest,  

en dan zal er iets van blijken  

dat die stem van heil en heelheid  

ook in ons mensen woont.  

 

Niet als iets waarover we beschikken.  

Wel als iets dat er van ons uitgaat.  

 

 

Pleitbezorger, vertaalt de NBV. 

De trooster, vertaalde Martin Luther,  

en heel wat vertalingen hielden dat aan. 

 

Trooster, dat zit trust in = vertrouwen 

Helper, vertaalt de BGT 

Counsellor, Comforter, Advocate,  

zeggen engelse vertalingen. 

 

Al dat wat wezen nodig hebben.  

Als je maar niet alleen bent, 

als er maar een is die je vragen kan, 

als er maar een is die voor je opkomt, 

die je in je kracht zet, 

iemand die je er bij gaat roepen  

- dat is het eigenlijke woord. 

 

De belofte van Jezus is dus dat er dan wat van je uitgaat  

aan liefde, heil en heelheid.  

Niet zozeer een aangenaam gevoel van binnen is beloofd,  

of aanjager van extase en geweldige ervaringen,  

maar: liefde naar de mensen toe. 

 

Jezus liefhebben, 

zijn woorden doen, zijn geboden gedrag, 

dan ga je al in zijn voetsporen 

dan zie je al om naar mensen in nood en pijn, 

in eenzaamheid, verdriet en rouw... 



Gunt hen het leven, 

geeft hen de ruimte, 

laat hen tot hun recht komen.  

 

Zo blijf je in het spoor van Jezus, 

Jezus voor wie in de wereld geen plaats was, 

en die ook weer van de aarde wegging,  

 

maar die een verhaal van liefde en waarheid  

op aarde heeft geplant  

dat sindsdien niet meer tot zwijgen is gebracht.  

 

Inspirerend. Bemoedigend. Hartverwarmend. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 314   Here Jezus, om uw woord... 
 


