
Fonteinkerk, 26 mei 2019 
Lezingen: Genesis 1:1-10 en Johannes 14:1-7 
 
Afscheid nemen en loslaten: daarover gaat het in de afscheidstoespraak van Jezus, die begint 
aan het einde van Joh. 13, en eindigt na Joh. 17. “Wees niet ongerust, uw hart worde niet 
ontroerd,” horen we Jezus zeggen; blijkbaar brengen zijn woorden onrust teweeg, roepen ze 
verwarring en onzekerheid op. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat Hij hen gaat verlaten, en 
dat is natuurlijk het láátste dat ze willen horen. Hoe moet dat nu, hoe moeten zij verder, hoe 
moeten ze Jezus volgen als Hij er niet meer is? Ze voelen zich als iemand die rouwt: “Hoe 
moet ik in hemelsnaam met dit verlies verder leven? Wat voor zin heeft het allemaal nog?”  
Er bestaat een spreekwoord dat zegt: Liefhebben is loslaten. Dat is een van de pijnlijkste 
waarheden van ons leven. Loslaten: dat doet zeer, dat roept angst en onzekerheid op, dat 
maakt dat mensen zich eenzaam voelen. Maar geen mens ontkomt eraan. Als je kinderen 
opgroeien, zelfstandig worden en hun eigen keuzes gaan maken, dan moet je als ouders leren 
loslaten, hoe pijnlijk, hoe zorgelijk dat misschien ook is. En als je ouders aan het einde van 
hun leven gekomen zijn, dan moet je als kinderen de stap nemen om hen los te laten. Zo 
moeten de discipelen een drempel over, om hun geliefde Meester te laten gaan. Het heeft met 
vertrouwen te maken, het heeft met liefde te maken. 
 
De woorden van Jezus brengen onrust teweeg, roepen verwarring en onzekerheid op. Om die 
reden horen we Hem zeggen: “Wees niet ongerust.” Hij erkent de gevoelens van zijn leer-
lingen, maar wijst hun ook een weg om daarmee om te gaan: “Vertrouw op God en op Mij.”  
In het vervolg wordt duidelijk dat Jezus zijn vrienden wil bemoedigen met twee belangrijke 
overtuigingen: 1) Jullie leven krijgt een hoopvol toekomstperspectief,  2) Er wordt op een 
verborgen manier voor jullie gezorgd.  
 
Over dat eerste: Jezus doet in Johannes 14 een belofte: eens zal Hij bij zijn vrienden terug-
komen, en dan zal Hij hen meenemen naar de plek die Hij voor hen heeft klaargemaakt, een 
plek in dat huis met de vele woningen. Dat betekent dat hun leven altijd in het teken van de 
hoop mag staan: door alle onzekerheden en tegenslagen heen mogen ze weten dat hun uit-
eindelijke bestemming een veilige plek bij God is. Dat is een groot houvast en een enorme 
steun voor mensen in zorg of nood: je hoeft nooit het laatste woord te geven aan je zorgen of 
je ellende, want er is altijd toekomst. Niet de vijanden of de vijandige omstandigheden be-
palen jouw lot; je lot is in handen van God die voor je zorgt, en die jouw leven een ongekende 
toekomst geeft. Het is niet helemaal helder of Jezus hier een hemelse of een aardse toekomst 
bedoelt, maar dat maakt ook eigenlijk niet uit: Jezus belooft een toekomst. 
 
Er staat in de Bijbel een Psalm (Psalm 84) die vertelt over de tempel, dat aardse huis van God: 
ook de mus en de zwaluw mogen daar een plekje vinden. In het huis van God is zelfs voor de 
kleinste, de minste schepseltjes nog wel een plaats, want het is een groot, warm en gastvrij 
huis. Dat sluit mooi aan bij de woorden van Jezus, die spreekt over dat huis van zijn Vader, 
dat huis met de vele kamers. In dat huis is plaats voor velen, en Jezus gaat daar een plaats 
inruimen voor zijn vrienden. Ik denk dat het voor heel veel mensen, wat zij ook geloven en 
hoe zij ook spiritueel in het leven staan, een mooie en troostende gedachte is: dat je na je dood 
wordt opgevangen in een eeuwig huis, waar je eindelijk tot je recht mag komen en de eeuwige 
vrede mag vinden. En dat je die vrede op bepaalde momenten in je leven nu al ervaren mag, 
dat je soms al een voorproefje van dat “thuiskomen” kunt beleven. 
 
Jezus heeft het dus over het huis van zijn Vader, waarin vele woningen, veel kamers zijn. Hij 
gaat naar dat huis toe, zegt Hij, om daar plaats te bereiden voor zijn vrienden. Hier komen we 
bij het tweede punt van bemoediging: Hij is dus, op een manier die zich aan onze waarneming 
onttrekt, bezig om voor zijn vrienden te zorgen, om voor ze op te komen, om hun belangen te 
behartigen. Dat is natuurlijk een mooi, troostend en bemoedigend idee. Het is een besef, een 
geloof dat kan raken en troosten: “We zien het niet, maar we worden geholpen. Jezus denkt 
aan ons, zorgt voor ons, werkt aan onze veiligheid en onze toekomst.” Zo konden zijn leer-
lingen geloven dat ze er niet alléén voor stonden, dat er liefdevol naar hen werd omgekeken, 



dat ze ondanks alle zorgen en onzekerheden toch veilig waren bij God. Het is één van de 
belangrijkste overtuigingen van het geloof (misschien wel van ieder geloof): dat er op een 
verborgen manier liefdevol voor je wordt gezorgd! 
 
Vanuit dat geloof komt Jezus in vers 15 ook tot een opdracht: “Als je Mij liefhebt, houd je 
dan aan mijn geboden.” Want: als je erop mag vertrouwen dat er in het verborgene voor je 
wordt gezorgd, dan is het toch niet meer dan billijk dat je ook zelf een zorgzaam mens bent 
die omkijkt naar anderen. Een mens leeft immers niet zomaar voor zichzelf alleen. De op-
dracht “Heb elkaar lief, houd je aan mijn geboden” komt in een ander daglicht te staan door 
het geloof: “Wees niet ongerust: er wordt voor je gezorgd.” 
 
Op een bijzondere manier ondersteunt het scheppingsverhaal van Genesis 1 dit besef dat er 
voor ons wordt gezorgd. In het verhaal vinden we bij elke scheppingsdag de zinsnede: “Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, zesde) dag.” De Bijbel 
laat de nieuwe dag dus beginnen als de avond aanbreekt. Orthodoxe Joden doen dat nog 
steeds, bijvoorbeeld als zij op vrijdagavond het aanbreken van de Sabbat vieren. Daarin kun je 
een aanwijzing zien voor het belang van passief zijn, ontvangen, tot rust komen. Wij laten de 
dag beginnen als we wakker worden en in actie komen, als wij onszelf gaan bewijzen door te 
creëren en te produceren, en verantwoordelijk te zijn voor onze naaste. De “bijbelse” dag-
indeling begint met rust en overgave. Terwijl wij rusten, gebeurt er van alles: we ontvangen 
kracht en energie, louter door te slapen. En om ons heen gebeurt er in natuur en heelal van 
alles en nog wat: de wereld draait volop, terwijl wij rusten. Als we wakker worden, mogen we 
met de wereld en het leven mee gaan doen. Maar het begint met ontvangen: adem, kracht, 
moed om te leven, liefde van God. Hij waakt over ons als wij rusten, en zorgt voor ons. 
 
Vandaag waren wij getuige van de doop van twee kinderen. De Naam van God werd aan de 
namen van deze kinderen verbonden. Eigenlijk geven we aan hen dezelfde boodschap mee als 
de boodschap die Jezus aan zijn leerlingen meegeeft: 1) Jullie leven krijgt een hoopvol 
toekomstperspectief,  2) Er wordt op een verborgen manier voor jullie gezorgd. Ook deze 
twee kinderen mogen in vertrouwen aan hun levensreis beginnen. 
In haar gedicht “Vertrouwen” zegt Ati van Gent het als volgt: 
 
Waarom zo bang om te verdwalen? Ik ben de weg 
gegaan, die draagt mijn naam. Nu ligt hij voor jou 
open. Geen struikelsteen wordt je fataal. 
 
Mijn woorden zijn het fundament. Je kent Mij 
toch? Mijn toekomst wordt van jou. Mijn Vaders huis, 
jouw thuis. Dan mag je altijd binnenlopen. 
 
Geloof me, je hoeft niet bang te zijn. Zie wat Ik 
heb gedaan. Niet te verzinnen en ongehoord. In dat spoor 
kun jij verder gaan. Daarvoor sta Ik garant. 
 
Ga maar op weg, als je goed kijkt zie je de omtrek 
van mijn Vaders huis. Het licht is aan en Wij zijn daar. 
En als je aankomt is er ruimte. Voor jullie allemaal. 
 
 


