
6de zondag na Pasen 
        Joh. 15, 9-17 

 

Er zijn momenten in de geschiedenis geweest dat de verwarring onder de 

leerlingen van Jezus erg groot was. 

Zo merken we het vandaag ook door het Evangelie. We raken in verwarring 

door het lezen van het Evangelie in de Paastijd. 

Eerst was Jezus er. Daarna was Hij weg. Dood. En dan is Hij er opnieuw. En 

daarna is Hij weer weg. Jezus is voorgoed verdwenen. 

Is het zo? Laten we daar eens naar kijken.  

• “Eerst was Jezus er. Daarna was Hij weg.” De apostelen hadden met Jezus 

rondgetrokken. Ze hadden vriendschap met Hem gedeeld. Ze hadden 

overal samen rondgetrokken. Ze dachten dat het levenslang zou duren. 

Maar dat was niet zo. Plotseling ging het een andere kant op. Ze waren 

helemaal niet voorbereid geweest op de enorme omvang van zijn 

marteling en kruisdood, de vernietiging van hun gezamenlijk leven, en de 

dood van hun vriend en hun Heer. Hij was weg! 

• “En dan is Hij er opnieuw.” We weten dat de Verrijzenis voor zijn 

apostelen moeilijk te bevatten was. Ze twijfelden en soms verwierpen ze 

de gedachte. Zelfs toen de vrouwen de Verrijzenis toejuichten met heel 

hun hart, bleef er twijfel bij de apostelen. Hij verscheen vele keren en 

hielp zijn volgelingen het feit te aanvaarden dat Hij weer levend was.  

• “En dan is Jezus voorgóéd verdwenen.” Immers, toen ze net gewend 

waren aan zijn hernieuwde aanwezigheid, kwam de Hemelvaart. Dat stelt 

ons voor een voor de hand liggende vraag. Eindigt het verhaal met Jezus 

die weg en nog eens weg is, opgestegen ten hemel? God was een mens 

geworden om ons te laten zien hoe Hij compleet aanwezig is in onze 

aardse wereld. Heeft Hij zich dan nu voor altijd afgemeld? Zijn we dan 

teruggekeerd op het punt waar we met de geboorte van Jezus waren 

begonnen? We moeten over het antwoord nadenken, want het bevat de 

hele christelijke werkelijkheid. Dat kunnen we door de lezingen van deze 

zondag te gebruiken.   

Laten we eerst naar de eerste lezing kijken. Daar wordt over de heilige Geest 

gesproken. Dat is een vervolg op de vele woorden die Jezus zelf heeft gesproken 

over het feit dat Hij de heilige Geest aan ons zou geven. We kregen de Geest 

nadat Hij opgevaren was ten hemel, naar God de Vader. Allen die in Hem 

geloven en die hun hart openen, zullen de heilige Geest ontvangen. Dat is de lijn 

van mijn redenering, die moet u vasthouden als u mij wilt begrijpen. Maar wát is 

de heilige Geest?  

 

→ Is het gewoon een dosis "genade" die we ontvangen om heilig te zijn? 

→ Is het iets dat Jezus en de Vader ons stuurden om ons stof tot nadenken 

te geven? 



→ Is het een hulp voor christenen van vandaag? 

→ Of is het een kracht die van God komt? 

→  
Nu moet u goed opletten: De heilige Geest is dat allemaal tegelijk en ook 

tegelijk niets van dat alles. Want … de heilige Geest is God zelf. De Geest is 

geen vertegenwoordiger van God, niet een neerdalende duif, niet een tong van 

vuur boven ons hoofd. Hij is de volledige, ware werkelijkheid van God zelf. En 

de Geest wordt voor altijd getekend door Jezus' hele leven, dood en opstanding. 

De Geest maakt het mogelijk dat we ‘ja’ zeggen op het geloof. De Geest dwingt 

ons niet en wacht op ons antwoord. U kent waarschijnlijk wel die hartelijke tekst 

uit het laatste Bijbelboek van de Openbaring: “Ik sta voor de deur en Ik klop. 

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en 

we zullen met elkaar aan tafel gaan.” (Op.3:20) 

De tweede lezing en het evangelie gaan over eerbiedige liefde. Eerbiedige liefde 

is die liefde die nooit overheerst, maar altijd onze keuze eerbiedigt. De Geest is 

geen dictator; Hij is een metgezel op onze levensweg. Hij eerbiedigt ons wezen; 

gaat niet tegen ons wezen in; en haalt uit ons wezen boven wat ons ware zelf is.  

Dus … Jezus is aanwezig in ons innerlijk door middel van de aanwezigheid van 

zijn Geest in ons. 

Hij hoopt dat we zijn aanbod van de heilige Geest aanvaarden. Als we dat doen, 

dan mengt onze diepste wezen zich met Gods werkelijkheid en worden wij de 

nieuwe belichaming van de mensgeworden God. Dan worden wij zélf het 

Lichaam van Christus. 

Dat noemen we het Lichaam van Christus op aarde, en dat is de Kerk. Voor alle 

duidelijkheid: de Kerk is niet de hiërarchie van gewijde mensen. De Kerk is het 

volk van God op aarde dat door Doopsel en heilige Geest, Christus zelf wordt op 

aarde. 

Maar wat is nu ons antwoord op de uitnodiging van de heilige Geest? Goed, ik 

zeg dat ik bij Jezus wil horen en dat de heilige Geest in mij wonen en groeien 

mag. Maar hoe kan dat omdat ik soms ver van Christus af sta, en zo geneigd ben 

om te zondigen? Je zou kunnen denken dat de heilige Geest bloedarmoede heeft 

in mijn bestaan. Is dat zo? Nee, en nog eens nee, dat is niet zo en ik zal u 

vertellen waarom! 

De Geest wacht en wacht en wacht op ons tot we de deur opendoen voor Jezus’ 

levende komst in ons bestaan. Jezus is niet weg; Hij is nooit weg. Hij is in ons 

en klopt aan onze deur. We kunnen ‘nee’ zeggen en niet opendoen. Maar … we 

kunnen ook ‘ja’ zeggen met heel ons bestaan. Hoe? 

Wel, het antwoord is moeilijk en eenvoudig tegelijk: gewoon door eerbiedig 

alles en iedereen te beminnen. Dan zeggen we tegen de Heer die aanklopt: ‘Kom 

binnen in mijn hart en wees welkom. Kom binnen waar het warm is, en kom U 

daar warmen. Kom binnen waar het licht is. Maar kom ook binnen in die hoeken 

van mijn bestaan waar het duister is en kil en breng er uw licht en uw warmte. 

Ja, dan kan ik liefhebben zoals U dat wilt. En dan is het antwoord van God te 



vinden in dat Boek van de Openbaring: De Geest en de bruid zeggen: “Kom”. 

En God de Geest zegt: “Ja, ik kom spoedig! Amen.” (Op.22:17.20) 

Norbert Schallenberg, pastor 

 


