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Wat de toekomst brengen moge…
Johannes 14,23-29
INLEIDING
- Zes miljoen mensen keken afgelopen dinsdag naar de kroning van koning Willem
Alexander. En wij hoorden die zin uit zijn mond: Wat de toekomst brengen moge.. en we
dachten dat die beroemde zin zou worden aangevuld met wat we kennen uit het oude lied:
mij geleidt des Heren hand. Maar die kwam niet, wel een zin die zijn moeder Beatrix eerde,
die ons land en aan hem als nieuwe koning zoveel heeft meegegeven voor de toekomst.
Scheiding tussen staat en godsdienst laten we maar zeggen. Maar hier vandaag zijn we
bijeen om maatschappelijk leven en godsdienst (dienst aan God) bij elkaar te krijgen en te
houden, toch?
- Misschien dat sommigen wel dachten aan de liedversie in de Silobundel: 'Wat de toekomst
ons zal geven, weet geen mens op deze dag'. En dan zingen we verder: 'maar God geeft
ons tijd van leven sinds de zesde scheppingsdag' Tijd van leven, met een vrijheid om te
kiezen, 'zonder angst en zonder haat, levend in een nieuwe morgen, waar de toekomst niet
vergaat…'
- Vandaag lezen we hoe Jezus als leider van het avondmaal instructies geeft aan zijn
volgelingen, om als hij niet meer bij hen is, niet bang te zijn, om vrij te blijven, om Gods
bevrijdende daden en woorden nog dieper te kunnen vieren.
-Voor een toekomst ongedacht: om een toekomst te kunnen zien, waar je zonder Hem als
Koning niet op komt, we hebben Christus als Koning daarvoor nodig.

OVERDENKING
In de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren lezen we de woorden van vandaag uit Johannes
14. Om te herinneren wat Jezus zei over wat er komt, hoe we in de toekomst niet zonder
Hem, maar met zijn Geest zullen gaan leven en geloven.
Het zijn tafelwoorden, het hele hoofdstuk speelt zich af aan de tafel van het laatste
Avondmaal. Een heel emotionele maaltijd, waar bij Judas is weggelopen, Petrus krijgt te
horen dat hij als het er op aankomt zal ontkennen dat hij ooit Jezus heeft gekend.
Allemaal herinneringen, woorden en hele zinnen die de leerlingen terug halen nu Hij niet
meer bij hen is. Weet je nog dat Hij zei? Wees niet ongerust!
Misschien heb je dat ook wel eens. Dat er aan tafel een ijzingwekkende stilte valt. Doordat
iets totaal onverwachts wordt meegedeeld. ‘Ma, ik ben zwanger’. Of doordat er ruzie is aan
tafel. En iemand huilend de trap op stoof. Hoe doorbreek je dan die stilte? Vaak wordt er dan
een beetje lacherig gedaan. Of iemand gaat ineens afruimen.
Ook bij de pascha-maaltijd moet de stilte ijzingwekkend geweest zijn. Stilte. Geladen stilte.
Zo zet Jezus de Christus jou en mij vanochtend ook even stil. Je komt uit de hectiek van het
leven. Het is niet allemaal feest, zoals deze week de feestelijke konings-kroning plaatsvond.
Zonder incidenten, maar in ons leven verlopen de dingen vaak wel met incidenten, er gaat
veel mis. Je hebt een zware week gehad, misschien. Zoveel dingen die je bezighouden. Die
je aandacht vragen. Die tegen zitten. Zorgen om je kinderen. Je werk. Je toekomst. Zorgen
om vrienden of familie. Je huwelijk. Soms doet het leven pijn.
En dan zegt Jezus aan het begin van dit hoofdstuk: ‘wees niet ongerust, maar vertrouw op
God en op mij!’ Ga er maar voor zitten! Wil je weten wie de Vader is. Kijk naar mij. Luister
naar wat ik zeg. Zie wat ik doe. Lees de ooggetuigenverslagen in het evangelie. En geloof: in
mij ontmoet je God. Zie je wat God met deze wereld wil. Je hoeft niet verder te zoeken. Ook
niet meer te verwachten. Je moet het doen met Jezus. En die is meer dan genoeg.

Liefde van en liefde voor Jezus
Alles wat ik jullie heb geleerd en geboden heeft alleen zin als je je eraan houdt vanuit liefde.
Van binnenuit. Liefde voor Jezus is het begin. Dan ga je zijn geboden houden. Liefde en het
houden van Gods wet hangen dus samen. Maar Jezus geeft hier een rangorde aan. Liefde
gaat voorop. En dan ga je van binnenuit gehoorzamen, niet omdat het moet of zo hoort.
En dat kost tijd. Paulus noemt in Galaten 5 niet voor niets het leven zoals Jezus dat deed
‘vruchten van de Geest’. Vruchten hebben tijd nodig om te groeien en te rijpen. Die zijn niet
ineens klaar. We mogen een leven lang leren lief te hebben en te gehoorzamen. Vanuit de
liefde van Christus voor jou en mij. En de liefde voor Christus die daar uit volgt.
Dat is ook hoe wij er als gemeente mee om willen gaan. Als mensen zich melden, niet eerst
allerlei voorwaarden stellen. Nee, heb je Jezus lief, dan ben je welkom. Hoe je levensstijl ook
is. En dan gaan we samen op weg. Samen ontdekken wat vanuit die liefde voor Jezus goed
is. Samen vruchten ontwikkelen. Elkaar helpen de geboden van binnenuit te leren houden.
Je hoeft niet volmaakt te zijn om christen of gemeentelid te worden. Je moet van Jezus
houden. Dan volgt daar uit de rest.
Tegelijk mogen we elkaar zeggen: Liefde voor Jezus is niet vaag! Het uit zich in het houden
van de geboden. Wie van Jezus houdt is gericht op gehoorzaamheid. Van binnenuit, zeker.
Maar dat is wel je levensrichting.
Hoe lief te hebben? (vers 16-21)
Jezus liefhebben. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Gehoorzaam zijn aan de geboden. Jezus
belooft daarvoor een andere pleitbezorger. Iemand die het voor je opneemt, als het niet of
moeilijk gaat. Die je verder helpt en leidt. Iemand die je helpt om Jezus te zien in wie Hij
werkelijk voor jou is en kan zijn.
Filippus vroeg (in vers 8): laat ons de Vader zien. En Jezus antwoordt: ken je me nou nog
niet!? Hier belooft hij de Geest, die je Jezus leert kennen. Die jou laat zien hoeveel Jezus
Christus van je houdt. En daardoor krijg je zicht op God de Vader. Jezus Christus maakt de
band zo innig. Ik ben in jullie en jullie zijn in mij. Net zoals ik in mijn Vader ben.
De heilige Geest legt een innige verbinding met Jezus. Zo innig dat je gaat doen wat hij doet.
Zo innig dat je zijn werk voortzet op deze aarde. Zo innig dat je weet dat je zijn lichaam hier
op aarde bent. Zijn handen en voeten. Het is een geweldige belofte.
God zelf komt in je wonen.
De Geest van God zelf
En dan maakt Jezus de cirkel rond. Wie in hem is Wie Jezus liefheeft, die uit dat in het
houden van de geboden. De liefde van Jezus en de liefde voor Jezus komt tot uiting in het
leven naar de wet. Wie gelooft gehoorzaamt vanuit zijn of haar hart. Door de Geest geleid
vrucht dragen. Groeien. Een proces. Steeds meer. Je bewijst je liefde voor Jezus door zijn
geboden te houden. En de Geest wil je dat geven. Daarbij helpt God zelf dus!
En zo is naar alle kanten de verbinding gewaarborgd. Jezus, de Geest, de Vader en jij zijn
één. Dat is te groot om te bevatten. Het is zoals Paulus ergens schrijft: je deelt in de luister
van God. En eens zul je helemaal bij God, helemaal thuis zijn.
En dan zegt hij verder dat de Geest het nog duidelijker zal maken. Veel begrijpen ze nu nog
niet. Pas na Pinksteren zal het kwartje vallen. De Geest zal als het ware uit de woorden van
Jezus bijles geven. En repetitie. Zodat het steeds dieper in hun bestaan landt. Alles wat
Jezus gezegd heeft zal dan een plek krijgen in hun leven.
Zo gaat het werken. Deze elf mensen worden zo verbonden met Jezus. Door liefde. Doordat
God zelf in hun komt wonen. Door de Geest die ze alles zal verklaren. En dat is de manier
waarop Jezus de wereld gaat bereiken. Doordat de leerlingen straks zichtbaar en hoorbaar
vol zijn van Jezus.

De wereld in
Petrus zal zijn verhaal later zelfs gaan vertellen in Rome. Maar als er geen liefde voor Jezus
is, dan zullen mensen ook niet een volgeling van Jezus worden. Juist de leerlingen, die lang
met Jezus zijn opgetrokken. Juist zij krijgen dit te horen. Omdat zij vanuit de relatie met
Jezus de wereld in zullen gaan. Het is als het brood dat Jezus ooit brak. En er bleef maar
eten komen. Delen van en met Jezus is altijd ook vermenigvuldigen.
Zo werkt het koninkrijk. Zo werkte het bij de 11 leerlingen. Jezus verandert hier de wereld.
Door aan deze paar mensen zijn woorden toe te vertrouwen. En zo deelt hij zijn leven uit in
de wereld.
Ook vandaag geldt dat. Jij bent net als de elf leerlingen getuige van de liefde van Jezus. Je
mag het proeven in het avondmaal. Je mag het horen in het evangelie. De Geest vertrouwt
jou het grote geheim toe. Om door te vertellen. Om uit te stralen en enthousiast voor Jezus
te zijn . En zo verovert Jezus Christus de wereld. Het lijkt klein, maar het is machtig. Hij heeft
de wereld echt veranderd. Door Jezus is het nooit meer hetzelfde als daarvoor.
Vrede doen (vers 27-31)
Eigenlijk is ons Bijbelgedeelte van vanmorgen uit Johannes 14 een samenvatting van de
tafelgesprekken die Jezus hield. Vrede heeft hij het over. De vrede met God, die nergens
anders te krijgen is dan bij Jezus Christus alleen.
En die vrede gaat hij nu bewerken, hij gaat het doen en laten zien. Ze verlaten de paaseetzaal en gaan op weg naar Getsemane. Het gaat gebeuren, binnen een paar uur.
Voordat Jezus dat gaat doen heeft hij dit gesprek gevoerd aan tafel.
Een gesprek waar heel zijn boodschap aan ons in zit om over na te denken en om in je leven
een plek te geven. En zo wil de Heer ook jou en mij overtuigen. En door zijn Geest over de
streep trekken.
Als je van Jezus leert houden, steeds meer, dan komen de Vader en Hij zelf bij je wonen.
En dan zul jij een stukje van het koninkrijk zijn. Met doorzettingsvermogen en met werfkracht.
En met uitzicht, op een toekomst, ongedacht. Wil jij zó Jezus volgen?
Dan is Hij niet afwezig, maar aanwezig, in God, in ons, in jou en in mij.
Wat de toekomst ook zal geven.

