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Johannes 14, 15-26 teksten   Adventskerk 2 juni 2019 
 
 
psalm 27 
Johannes 14: 15-31 
 
 
Overdenking 
 
Lieve mensen van God, gasten, gemeente van de opgestane Heer 
 
 
1) Wezenzondag 
Deze zondag is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Jezus is volgens het evangelie naar de hemel opgevaren, na de verschijningen aan zijn vrienden, 
maar de Geest van God is nog niet uitgedeeld aan de mensen. 
Daarom noemde de kerk deze zondag 'Wezenzondag'. 
De dag waarop we 'alleen zijn gelaten', zonder vader of moeder, zonder Jezus, Geest of God. 
 
Dat is natuurlijk een kerkelijke constructie. 
Wij hebben dat zo bedacht. 
40 dagen na Pasen zijn we Hemelvaart gaan vieren en 50 dagen na Pasen vieren we Pinksteren. 
Dat zijn symbolische getallen, die gebaseerd zijn op de bijbelteksten en joodse feesten, 
maar het geloof is niet vast te leggen in periodes en dagen en tijden. 
 
Zo is ook de naam Wezenzondag door de kerk bedacht. 
Mede door het zinnetje dat Jezus uitspreekt vlak voor zijn arrestatie en dood: 
"Ik zal jullie niet als wezen achterlaten" 
 
2) Verlatenheid 
Maar dat gevoel van Wezenzondag, dat je je een wees voelt, verlaten door je vader en moeder, 
dat kan je alle dagen van je leven hebben. 
Niet alleen op deze wezenzondag. 
 
Je voelt die verlatenheid al als iemand die je lief is voor een tijdje weggaat. 
Of als je gezondheid je 'in de steek laat'. 
Of als je kinderen uit huis gaan. 
En zelfs als je afstand moet doen van spullen die je hebt en waar je waarde aan hecht. 
Op allerlei manieren moeten wij loslaten en afscheid nemen in het leven. 
Helemaal aan het eind natuurlijk. 
Als je voor het laatst kunt praten met je vader of moeder, je kind, je man of vrouw. 
Noem maar op. 
Wat vreselijk moeilijk. 
Wat kun je je dan verlaten en verweesd voelen... 
 
Maar als ik dat woord verlatenheid op me in laat werken dan denk ik ook aan kinderen die soms 
door alles en iedereen verlaten worden en het leven helemaal alleen moeten oppakken, zonder 
moeder of vader. 
Ik denk ook aan de gemartelden en de verzetshelden van wie hun leven in totale eenzaamheid 
werd beëindigd. 
 
Maar ik denk ook aan de mensen die zich in het gewone leven van alledag soms zo verweesd en 
alleen kunnen voelen.  
Ondanks alle mensen en zelfs vrienden om hen heen. 
Mensen die zich maar niet met het leven kunnen verhouden en hun draai maar niet kunnen 
vinden. 
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Ik denk ook aan de mensen die zo graag willen geloven, maar zeggen:  
'ik voel God zo weinig. 
Ik wil het wel graag, maar ik ervaar hem maar niet. 
Ik kijk omhoog, maar hoor niks en zie niks....'. 
 
Aan de andere kant hoor ik het verhaal van iemand uit onze gemeente die zei: 
"Toen mijn vader overleed toen ik nog een kind was zei iemand tegen mij: je hemelse Vader is 
altijd bij je' 
En voor haar bleek dat ook zo te zijn. 
Weer iemand anders zei onlangs hetzelfde tegen mij: 
"Toen mijn vader en moeder kort na elkaar overleden ervoer ik heel sterk de aanwezigheid van 
een vader in de hemel. 
Ik voelde mij geen weeskind" 
 
 
3) Jezus:  
Dat zijn mooie ervaringen van verbondenheid met God. 
Ook Jezus belooft ons dat wij geen 'wezen' zullen blijven als Hij bij zijn vrienden weg zal gaan. 
Daarbij gebruikt Jezus drie beelden: de liefde, de Pleitbezorger en de woning. 
 
Allereerst zegt Jezus dat wij met Hem verbonden kunnen blijven als wij Hem liefhebben. 
Opmerkelijk genoeg verbindt Hij dat met het doen van 'zijn geboden en zijn woorden'. 
Er staat niet precies bij wat die geboden en woorden zijn, 
Jezus heeft geen duidelijke leer of 10 geboden achtergelaten. 
Het is meer het hele pakket van woorden, wonderen, wijsheid en waarheid waar wij voor kunnen 
kiezen als wij Hem 'liefhebben'. 
Dat liefhebben is bedoeld als een levenshouding. 
Je gaat ervoor. 
Je stapt er in. 
je waagt het er op 
Je doet het er mee. 
Zo zegt een bevriende dominee dat altijd tegen me: ik weet het niet zeker, maar ik gok erop en ga 
ervoor! 
 
Eens hoorde ik de schrijver en theoloog Alain Verheij op de radio over zijn boek 'God en ik'. 
Hij zei: er zijn meerdere levensbeschouwingen en godsdiensten waar je veel aan kunt hebben. 
Er zijn veel manieren om water uit de grond te boren, maar het is beter om op 1 plek heel diep te 
boren, dan op verschillende plekken ondiep. 
Ik kies ervoor me helemaal onder te dompelen in het christendom. 
 
Zoiets bedoelde Jezus denk ik toen Hij zei: heb mij lief. 
De liefde als radicale keuze voor een levensweg en daardoor ervaren dat het werkt. 
 
 
Het tweede beeld dat Jezus gebruikt is het beeld van de Pleitbezorger, een advocaat. 
"Ik zal de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te zenden als ik er niet meer ben. 
Opvallend: Jezus zegt hiermee impliciet dat hij zelf ook een Pleitbezorger is. 
Hij heeft het immers over een andere Pleitbezorger. 
Jezus nam het op voor de mensen die hulp nodig hadden. 
De gekwetsten en verslagenen. 
De blinden en verlatenen. 
Hij nam het voor hen op. 
Hij was hun steun en toeverlaat. 
Hij voerde zijn levenlang een pleidooi voor recht aan de rechtelozen. 
Misschien is dat woord wel een mooie samenvatting van zijn 'woorden en geboden'. 



 3 

Wij mensen zijn geroepen om Pleitbezorger te zijn voor hen die hulp nodig hebben. 
 
Jezus doelt met die andere Pleitbezorger op de heilige Geest, die wij 'erbij kunnen roepen'. 
Zoals je aan 'advocaat' erbij kunt roepen als je rechtsbijstand nodig hebt. 
Deze Pleitbezorger, deze Geest van God zal ons steeds blijven herinneren en indachtig maken 
wat Jezus zei en bedoelde. 
 
Het derde beeld dat Jezus gebruikte om te laten zien dat wij nooit alleen als wezen achterblijven 
is het beeld van de woning. 
Als wij Hem liefhebben dan zal Hij bij ons komen en in ons wonen. 
De musjes in de brievenbus hebben een woning gevonden in onze kerk. 
Zo vindt Jezus woning in ons hart en ons leven als wij Hem erbij roepen en zijn woorden 
indachtig maken. 
 
Zo leeft Hij in ons, zo 'zien' wij hem, zo begrijpen wij Hem, zo ontvangen wij Hem, zo kennen 
wij Hem. 
Dat zijn allemaal beelden voor de inwoning van Jezus in ons leven. 
 
Dat klinkt misschien heel vroom en zoet. 
Maar dat is het allerminst. 
In het geloof begeven we ons ook in het gevecht dat Jezus voerde tegen het donker in de wereld.  
Hij was immers een Pleitbezorger voor  mensen aan de rand. 
En dat kan je heel wat kosten, als advocaat Pro Deo! 
 
 
4) Psalm 27 
We hoeven dus niet alleen als wezen te leven in ons leven, volgens Jezus. 
Ook al is Hij niet onder ons, Hij kan in ons wonen en ons zo nooit verlaten. 
Wij kunnen Hem liefhebben en radicaal voor zijn levenswijze kiezen en Hem zo binnenhalen in 
ons leven. 
"Niet IK, maar Christus leeft in mij' zegt Paulus ergens. 
 
Ook in psalm 27 gaat het vanmorgen over de verlatenheid die we soms ervaren in het leven. 
Deze psalm wordt vaak gelezen op Wezenzondag omdat er staat: 
"Al verlaten mij mijn vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan" 
Dat is nou precies wat die ene mevrouw uit onze gemeente zei na het overlijden van haar ouders. 
Er blijft nog iets over in je leven, ook al moet je afscheid nemen van vader en moeder en 
anderen. 
Dat is ook precies de boodschap die we meegaven aan de eindexamenkandidaten van onze kerk. 
Ze kregen allemaal een bloem met een kaart waarop stond: "Voor God en ons ben je sowieso 
geslaagd". 
Of je nu slaagt of niet in het leven, je bent nooit verlaten en valt nooit uit Gods handen. 
 
Dat is mooi gezegd, maar soms ben je dat dus helemaal kwijt. 
Dan voel je je vreselijk verlaten in het leven. 
Dan zie je alleen maar belagers, kwaadwilligen, twijfel en leeuwen en beren. 
Ik vind het zo troostend dat die psalmist dan zegt: 
"Mijn hart zegt u na: zoek mijn nabijheid" (vers 8) 
Soms weet je het zelf niet meer en zeg je de woorden van God alleen maar na : "zoek mijn 
nabijheid" 
Zoals Petrus zei tegen Jezus: "U weet dat ik u liefheb". 
"Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp" 
 
 
5) Nabijheid van God, zelf nabij zijn 
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Lieve mensen 
Vanmorgen ging het vooral over verlatenheid en nabijheid. 
Als mens kun je je verweesd en verlaten voelen. 
Veel andere mensen in deze wereld worden alleen gelaten, liefdeloos vertrapt en genegeerd. 
Het evangelie en de psalm van vanmorgen zet daar het woord Nabijheid tegenover. 
 
Die nabijheid zoeken wij in de kerk, bij God, bij elkaar. 
De mus, de zwaluw vindt een woning bij God. 
God vindt een woning in ons hart. 
 
Die nabijheid zoeken wij door radicaal voor Jezus' manier van leven te kiezen. 
Zijn woorden en geboden die allemaal uit zijn op liefde en recht. 
Zijn woorden en geboden die samengevat kunnen worden in het woord 'Pleitbezorgen'. 
Als wij kiezen voor de liefde voor Jezus dan zijn wij ook zelf een Pleitbezorger voor anderen. 
Wij verlaten de ander niet. 
Wij laten ons erbij roepen, gaan er zelf naast staan. 
Zoals Jezus ons dat voordeed als Pleitbezorger van God. 
 
Amen 
 
 
 
 


