
zondag 16 mei 2021 in het Kruispunt 
(online-kerkdienst) 

  
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Exodus 19, 1-11 
Exodus 19, 1-11 

1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de 
Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de 
Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging 
de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de 
kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik 
je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter 
harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van 
priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7 Mozes ging 
terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had 
opgedragen. 8 En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER 
heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9 waarop de HEER 
tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik 
met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde 
wat het volk had geantwoord, 10 zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor 
dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. 11 Bij het aanbreken van 
de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk 
neerdalen op de Sinai.  
 
orgel/zanggroep Liedboek 27, 1.4.   Mijn licht, mijn heil is hij... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 17, 14-26 
Johannes 17, 14-26 
14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals 
ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u 
hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld 
hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de 
wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo 
zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat 
hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één 
zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de 
grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 
werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 
gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde 
waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’  
 
orgel/zanggroep Liedboek 664, 1.3.   Naam van Jezus...   
 



uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Exaudi--- 

 

De zondagen na Pasen hebben  

- afgezien van de twee eerste -  

allemaal een naam die een oproep is.  

 

Jubilate, kantate, rogate (juicht, zingt, bidt).  

 

Oproepen om de blijdschap van pasen gestalte te geven.  

 

Maar nu, met de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren,  

is er iets veranderd.  

Nu is de naam van de zondag een gebedsroep  

van een enkel mens: hoor toch!  

Uit psalm 27, die we na de ot-lezing  

hebben horen zingen.  

 

Dat maakt al duidelijk: er is afstand!  

Afstand die overbrugd moet worden.  

Jezus is niet meer aanwezig.  

Sindsdien moeten wij het aangezicht van God "zoeken",  

zoals we dat zeggen.  

En roepen om gehoor.  

 

Want we moeten zonder zichtbare aanwezigheid van de Heer  

onze weg gaan. 

 

 

---bidden--- 

Na vorige zondag de oproep tot gebed  

dus nu een gebedsroep om gehoor.  

 

Er wordt veel om gehoor geroepen,  

er wordt voor veel dingen geroepen naar God.  

Waarschijnlijk meer dan we denken.  

 

Ouders bidden voor kinderen, dat ze hun weg vinden,  

dat ze geen schade oplopen,  

dat ze serieus worden genomen,  

 

ouders bidden voor kleine en misschien  

nog wel meer voor grote kinderen  



- als hun relatie stukgaat,  

scheiding op de loer ligt of een feit is,  

als ze ongelukking zijn in hun werk.  

 

En kinderen bidden voor hun ouders,  

dat ze gezond mogen blijven,  

dat ze niet hoeven te verhuizen naar verpleging,  

noem maar op.  

 

Voor ons is ook gebeden.  

 

Voor ons als volgelingen van de volgelingen van Jezus.  

 

Dat is de gedachte die vandaag bij ons neer wordt gelegd.  

 

Jezus heeft in wat we het hogepriesterlijk gebed zijn gaan noemen  

gebeden voor zijn leerlingen en  

voor degenen die door de woorden van die leerlingen  

in hem zullen geloven.  

En daar horen wij dus bij.  

 

Hij richt zijn woorden niet meer, zoals de hele tijd vóór hst 17,  

tot de leerlingen, maar nu tot God.  

 

Een gebed van Jezus tot zijn vader dat o.a. over ons gaat  

- en het is geen toeval,  

het is helemaal de bedoeling van Johannes  

dat wij meeluisteren.  

 

(Een openbaarheid waar ze in de tweede kamer nog van dromen...)  

 

De andere evangelisten hebben een Jezus voor ogen  

die zijn leerlingen de zegen geeft  

(Lk: hij hief zijn handen op en zegende hen  

- Mt: ik ben met u al de dagen van de wereld...)  

maar Johannes doet het anders:  

geen zegenende Jezus, maar een biddende Jezus.  

 

Er is al - over de generaties heen - voor ons gebeden.  

Misschien zit zo'n gebed je wel dichter op de huid als een zegen.  

 

Ik weet niet hoe het voor u voelt,  

waarschijnlijk is het voor iedereen anders.  

 

Misschien kunt u dat voor uzelf meenemen  

als een vraag om over na te denken, na te voelen:  

wat zegt u meer, wat raakt u meer:  



te weten: 

je bent gezegend - of: er is voor je gebeden.  

 

Johannes legt dus dat beeld bij ons neer:  

er is al voor je gebeden.  

En wij moeten het ook maar even toelaten.  

 

Ik denk dat je niet kunt zeggen dat Jezus  

de kerk heeft zien aankomen,  

maar  wel dat er volgelingen  

van zijn leerlingen zouden zijn.  

 

Dat betekent in ieder geval dat wij, christenen,  

als we het over Jezus hebben,  

dat niet alleen is in de zin van herinnering  

dat hij hier ooit geweest is.  

 

Zijn spreken en handelen,  

zijn heilzame aanwezigheid onder de mensen,  

waar we steeds over lezen in de Schriften,  

is méér bij ons dan alleen als herinnering.  

 

Wij halen Jezus niet alleen in ónze gedachten,  

maar hij heeft ook al aan onze tijd  

en ons mensen gedacht.  

 

Hij heeft zijn leerlingen de ogen geopend  

voor de aanwezigheid van God,  

voor zijn onzichtbare werkelijkheid,  

en hij wil dat dat niet ophoudt nu er afstand is, voor altijd.  

 

 

In het Johannesevangelie staat dit gebed  

vlak vóór het begin van het lijdensverhaal van Jezus.  

 

Een soort laatste wilsbeschikking, een testament.  

De geschriften uit de Bijbel noemen wij ook testament.  

 

En daarbij is het goed om aan de woorden van  

Isaac Newton te denken, die ooit zei:  

"Het evangelie is een testament.  

Maar je moet het niet lezen zoals een notaris een testament leest, 

maar zoals een erfgenaam een testament leest: ik ben bedoeld." 

 

 

De wegen van Jezus en zijn leerlingen scheiden.  

Er is nu afstand voor altijd.  



Afstand tussen boven en beneden,  

tussen hemel en aarde.  

Afstand die overbrugd moet worden.  

Mensen roepen om gehoor: Hoor mij toch. Exaudi. 

 

Waar de wegen scheiden spelen er twee woorden.  

 

In het Johannesevangelie gaat het vaak om "dure" woorden.  

Nu ook.  

 

De wegen scheiden, en het bestaan van Jezus  

is nu getekend door het woord heerlijkheid,  

en het bestaan van de leerlingen  

door het woord heiligheid.  

 

 

 

---heerlijk--- 

 

Jezus maakt de balans op. Hij heeft zijn taak volbracht.  

Dat zegt hij ook tegen zijn hemelse vader,  

en dan gebruikt hij het woord heerlijkheid,  

door de NBV als grootheid vertaald.  

 

Het loont de moeite om naar dat woord even te kijken.  

Als het woord "heerlijkheid" in het ot voorkomt,  

dan is het de vertaling van een woord  

dat eigenlijk "gewicht" betekent.  

Waat je gedaan hebt 

werpt gewicht in de schaal, zou je kunnen zeggen,  

het doet er toe. Het is doorslaggevend.  

 

Als het woord "heerlijkheid" in het nt voorkomt  

dat is het meestal een vertaling van een woord  

dat "glans" betekent.  

 

Het is een woord dat niet alleen dit stuk,  

maar eigenlijk het hele Johannesevangelie doortrekt.  

 

Jezus heeft door wat hij deed en zei dus God belangrijk gemaakt,  

gewicht gegeven.  

 

En hij heeft God glas gegeven, heeft God  

bij de mensen laten oplichten.  

 

Dat we Gods aanwezigheid met licht en met glans verbinden.  

Jezus heeft de naam van God laten oplichten bij de mensen. 



 

 

 

---heilig--- 

 

En dan de achterblijvers,  

de mensen van beneden. 

 

Het andere woord, niet mhoo Jezus, maar mhoo de volgelingen,  

is "heilig".  

De leerlingen zijn geheiligd door wat Jezus met hen  

en zij met Jezus hebben gedaan en doorstaan.  

 

Ook in Exodus hebben we dat woord gehoord,  

het volk zal een koninkrijk van priesters zijn,  

een heilig volk.  

Dat klinkt in onze oren al gaauw naar  

apartgezet, afgezonderd, iets bijzonders,  

onaantastbaar.  

 

Maar volgens Jonathan Sackx (...) is een heilig volk  

een volk dat de toewending van God naar de wereld  

volgt en belichaamt.  

Woorden en daden van recht en barmhartigheid dus.  

 

Heiligheid is niet iets afstandelijks, maar iets aanstekelijks.  

 

 

En zo wachten wij dan,  

na hemelvaart op Pinksteren,  

de kracht van de Geest,  

dat die ons vervult en aanstekelijk maakt.  

 

Zodat we door wat we doen  

glans en gewicht geven aan God.  

 

Dat straks zal blijken dat de goddelijke liefde  

niet alleen in Jezus is,  

maar ook in zijn volgelingen. 

 

 

Jezus had nog kunnen bidden,  

dat zijn volgelingen oog zullen hebben  

voor hun naaste.  

Dat ze mee kunnen voelen.  

Dat ze hun terughoudendheid overwinnen.  

Dat ze vrij zijn om de ander te vragen wat er nodig is.  



Dat ze kunnen opbeuren en troosten.  

Dat ze hun handen open doen en geven.  

Dat ze ontdekken wat voor groot geluk het is  

met elkaar verbonden te zijn.  

 

Maar dat doet hij niet.  

Dat zit allemaal in dat ene woord:  

dat zij geheiligd zijn en in de liefde blijven. 

 

En zo stemmen wij ons hart en onze ziel af  

op de Geest van God,  

 

zoals een molenaar de wieken van zijn molen  

goed moet afstellen om de wind op te vangen.  

 

En wachten op de kracht van God,  

voor alle vroege en late volgelingen van Jezus.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 663   Al heeft hij ons verlaten... 
 
 
 


