
Fonteinkerk, 2 juni 2019 
Schriftlezingen: Handelingen 17:16-34, 18:4-5 en Johannes 14:15-21 
 
Als jonge predikant in Drenthe bezocht ik met plezier de maandelijkse “coetus”, de bijeen-
komst van predikanten uit de omgeving. Af en toe zat de oudere collega van Nieuweroord 
daar op te scheppen dat in zijn kerk de gemeente ging staan bij de evangelielezing. Het was 
algemeen bekend dat de protestanten in dat deel van het land zulke rituelen als “Roomse 
poppenkast” beschouwden, dus wij vroegen hem: “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb 
je je kerkenraad bedreigd, heb je ze omgekocht?” Hij zei dan, met een fijnzinnige glimlach: 
“Ik heb ze overtuigd, met goede liturgische argumenten.” Een jaar later ging hij met pensioen, 
en het eerste wat zijn kerkenraad na de afscheidsdienst besloot, was de afschaffing van het 
staan tijdens de evangelielezing. Ik heb dat altijd beschouwd als een sterk staaltje van zelf-
standig denken en mooie eigenwijsheid. Hoewel ik het toch ook wel flauw vond dat die 
kerkenraad niet al véél eerder had gezegd: “Dominee, gaat u maar fijn staan bij de evange-
lielezing, dan blijven wij wel zitten.” Dat was natuurlijk nog veel sterker geweest! 
 
Met welke erfenis laat je je gemeente achter? Over een jaar of vijf zal ik met pensioen gaan, 
en ik wil jullie eigenlijk het volgende voorstellen. Na de afscheidsviering zal ik een jaar lang 
onderduiken: ik ga gewoon op wereldreis, of ik ga een jaar lang uitrusten op mijn balcon. Na 
dat jaar zal ik opeens weer opduiken, en dan zal ik aan jullie de vraag stellen: “En? Hoe loopt 
het hier?” Ik hoop dat jullie dan zullen zeggen: “Wim, alles loopt hier nog altijd op rolletjes!” 
Want dan kan ik ongegeneerd trots op jullie zijn: “Zie je wel: ze zijn sterk, ze zijn volwassen. 
Ze hebben mij helemaal niet nodig, want ze kunnen het zelf!” Dan kan ik ook trots zijn op 
mijzelf: “Ik heb het goed gedaan, want ze redden zich uitstekend zonder mij!” Ik ken wel 
collega’s die er stiekem op hopen dat heel het gemeenteleven na hun vertrek implodeert, in 
elkaar zakt. Want dat zal het ultieme bewijs van hun onmisbaarheid zijn, het bewijs van hun 
unieke en onvervangbare inbreng. Jullie voelen wel dat daar een forse narcistische persoon-
lijkheidsstoornis achter zit, en dat het veel gezonder is om te hopen op een vanzelfsprekende 
continuïteit. Vertrouw op de kracht van je mensen! 
 
In de liefde geldt precies hetzelfde. Vroeger had je van die melige liefdesliedjes, in de trant 
van: “Ik hou van jou en ik blijf je trouw, en ik kan absoluut niet zonder jou…” Wat is dat nou 
voor een zwaktebod? Natúúrlijk kun je ook zonder die ander het leven aan! Hoe lief en in-
spirerend, hoe troostend en helpend die ander ook is, - je moet nooit denken dat je zonder die 
ander compleet verloren bent. Maak elkaar niet afhankelijk, houd elkaar niet klein, loop niet 
alles voor elkaar op te lossen. Ga uit van elkaars kracht en zelfstandigheid, en wees trots op 
elkaars eigenwijsheid en eigenzinnigheid. Van God hebben we allemaal kracht en levensmoed 
en doorzettingsvermogen meegekregen; die mag je in de ander aanspreken en bevorderen. 
Jezus spreekt zijn leerlingen toe: een lange afscheidstoespraak die begint aan het einde van 
Joh. 13, en eindigt na Joh. 17. “Wees niet ongerust,” zegt Jezus tegen zijn leerlingen aan het 
begin van hoofdstuk 14; blijkbaar brengen zijn woorden onrust teweeg, roepen ze verwarring 
en onzekerheid op. Maar ze hoeven niet ongerust te zijn, ook al horen ze nu dat Hij hen gaat 
verlaten. Ergens in hoofdstuk 16 zegt Jezus zelfs: “Het is beter voor u dat Ik heenga…” Beter 
voor u? Zit er iets positiefs in afscheid? Er bestaat een boek dat heet: “Noodzakelijk verlies”. 
De ondertitel ervan luidt: “De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die 
wij moeten opgeven om te kunnen groeien.” Verliezen kan blijkbaar ruimte geven om te 
groeien. Jezus vervolgt: “Want als Ik niet ga, zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen…” Hij 
verbindt zijn weggaan met het komen van de Pleitbezorger, de Trooster. De leerlingen mogen 
en kunnen verder leven in de Geest en met de Geest van Jezus. Ook al voelen zij zich in de 
steek gelaten, - ze staan er niet alleen voor. Daarom zegt Jezus ook: “Ik laat jullie niet als 



wezen achter.” Dat is de bijnaam geworden van deze zondag, de zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren: “Wezenzondag”.  
 
Jezus heeft zijn vrienden lief, en daarom laat Hij hen los. Zelfstandig en op eigen kracht 
moeten zij nu de wereld in, om te gaan groeien in geloof, hoop en liefde. Door Jezus te 
verliezen, kunnen ze hem op een nieuwe manier ook weer vinden: als Geest, als bron van 
inspiratie in hun bestaan. Het komen van de Geest betekent de volwassenwording van Jezus’ 
leerlingen. Wij kunnen Jezus niet meer horen of aanraken. Dat geeft ons weleens het gevoel 
dat we, in alle onzekerheden van het leven, er helemaal alleen voor staan. Maar vergis je niet: 
verborgen in de Geest is Hij er, in de mensen en de dingen om je heen, in de tekens van brood 
en wijn, in je eigen hart en ziel. Zo blijft Hij kleur en smaak geven aan het leven, zo helpt Hij 
ons om door alle donker heen de weg naar het licht weer te vinden. Wij moeten groeien, soms 
tegen wil en dank, in geloof, hoop en liefde. Want blijkbaar is dàt het, wat God zoekt: geen 
afhankelijke kinderen, die verwachten dat Hij alles voor hen oplost, maar zelfstandige, 
volwassen gelovigen, mensen die zelf weten waar ze voor staan. 
 
Volwassen gelovigen die weten waar ze voor staan: ik denk dat we daar méér dan ooit be-
hoefte aan hebben. In een tijd waarin mensen op zoek zijn naar een spiritueel houvast, terwijl 
ze tegelijkertijd steeds minder aandacht hebben voor het verhaal van de kerk, lijkt het mij van 
heel groot belang dat wij kort en bondig kunnen verwoorden waar wij voor staan: wat wij 
geloven en wat ons houvast is. Op hetzelfde moment ervaren we dan onze verlegenheid; er 
zijn in de afgelopen decennia zoveel zekerheden en stellige formules gesneuveld, dat we soms 
niet verder komen dan wat vage vermoedens. In zijn boek “Heilige onrust” (2017) bekent 
prof. Frits de Lange (ethicus aan de PThU) dat hij niet langer in een hemel of hiernamaals kan 
geloven, nadat ook zijn geloof in een persoonlijke God al was verdwenen. Wat hij dan nog 
overhoudt, is een “heilige onrust”, een verlangen naar een volmaakte wereld die nooit zal 
komen, en een soms overweldigende ervaring van de rijkdom van het leven. Dat zou dus de 
“geloofsbelijdenis” van een postmoderne gelovige kunnen zijn: het leven is wonderbaarlijk en 
ik geef mij eraan over. In die lijn schrijft ook de Duitse theologe Dorothee Sölle ergens dat 
dát uiteindelijk het enige is waar religie over gaat: de keuze tussen overgave of afwijzing, 
tussen een ja of een nee tegen het leven. Kies je voor de overgave, dan wordt dat de bron van 
zowel uitdaging als troost. 
 
In zijn eerste brief aan de Korinthiërs schrijft Paulus dat “… niemand ooit kan zeggen “Jezus 
is Heer” behalve door toedoen van de Heilige Geest.” In Handelingen 18:5 horen we ongeveer 
hetzelfde: “Nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich 
volledig op de verkondiging, en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is.” 
Jezus is de Messias, Jezus is de Heer: alle theologen zijn het erover eens dat dit de oudste, 
meest fundamentele belijdenis van de christenheid en van de kerk is. Voor een geloof dat zich 
baseert op de woorden en het leven van Jezus, kun je je ook moeilijk een ándere belijdenis 
voorstellen. Nu is het wel zo, dat er al in Paulus’ tijd steeds nieuwe aanvullingen kwamen op 
deze ultrakorte belijdenis. Allerlei heilsfeiten uit het leven van Jezus werden ter aanvulling op 
een rij gezet (Paulus zelf begint daar al mee, bijv. in Romeinen 1), en zo begon de vorming 
van de vroege kerkelijke belijdenissen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis. Het is alsof 
“Jezus is Heer” eigenlijk te beknopt is om ook werkelijk duidelijk te kunnen zijn. Ook in het 
gesprek met een ongelovige buurman zullen we iets méér moeten zeggen. En dan ontstaan 
ook meteen de verschillen. Want de een zal zeggen: “Jezus is mijn Heer, omdat Hij gestorven 
is voor mijn zonden, zodat ik zorgeloos een kind van God mag zijn.” Een ander zegt: “Jezus is 
mijn Heer, omdat Hij mij uitdaagt tot een leven van medemenselijkheid en naastenliefde.” 
Een derde getuigt misschien: “Ik was vastgelopen in mijn verslaving, mijn woede, mijn 



verdriet, maar door de kracht van Jezus heb ik mijn leven teruggekregen, en daarom is Hij 
mijn Heer!” Deze verschillen mogen er zijn, zoals er verschillende facetten zijn aan een 
diamant. Maar in het getuigenis van een gelovige zal altijd iets van Jezus moeten klinken. Of 
kunnen we volstaan met een “ja” tegen het leven, een besef dat we als mensen naar elkaar 
moeten omzien, en een verlangen naar een betere wereld? 
 
We kennen Paulus van zijn prediking dat Jezus de Heer, de Zoon van God, de Messias is. In 
Handelingen 18 hoorden we dat weer kort en bondig: Paulus “…getuigde ten overstaan van 
de Joden dat Jezus de Messias is.” Maar we lazen ook uit Handelingen 17, en daar pakt hij het 
toch anders aan. In zijn debat met Griekse filosofen begint hij niet meteen met Jezus, maar 
zoekt hij aansluiting bij de Atheense leef- en gedachtewereld. De Atheners hielden met alles 
rekening, en hadden een altaar opgericht voor de “Onbekende God”. Paulus zegt: “Ik breng 
jullie informatie over de God die jullie vereren zonder Hem te kennen.” Hij stelt dan dat deze 
God alles geschapen heeft, en een plek heeft bepaald voor alle volkeren op aarde. En dat het 
Gods bedoeling was dat al die verschillende mensen Hem zouden zoeken, omdat God “… van 
niemand van ons ver weg is.” “Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij,” voegt hij 
eraan toe. Ook dat zou een geloofsbelijdenis kunnen zijn: God is altijd nabij, want wij kunnen 
alleen maar leven en zijn in Hem. Vervolgens drijft Paulus de spot met de Griekse gewoonte 
om godenbeelden te maken. God is niet te vinden in een beeld, maar in de oproep om een 
nieuw leven te beginnen. Tenslotte wijst hij op Jezus (zonder de naam “Jezus” te noemen!) als 
de man die opgestaan is uit de dood om een rechtvaardig oordeel te vellen over de mensheid.  
 
In Paulus’ woorden staat dus het nieuwe leven centraal, het leven dat gericht is op liefde en 
rechtvaardigheid. Hier dus géén oproep om Jezus te aanvaarden als Heer, maar de oproep om 
de Schepper van hemel en aarde eerbied te betonen met een goed en rechtvaardig leven. 
In zijn gesprek met anders-gelovigen kiest Paulus ervoor om de naam van Jezus niet meteen 
te noemen. Maar in zijn visie blijft Jezus onlosmakelijk verbonden met alles wat hij denkt en 
zegt. Paulus ervaart de roeping om in alle onderdelen van het bestaan Jezus “hoog te houden” 
als zijn Heer. Jezus is het hart van God dat ons aanvaardt zoals wij zijn, omdat zijn genade 
aan alles voorafgaat. Daarom mogen wij leven als kinderen van God, en van harte “ja” zeggen 
tegen het bestaan. Maar daarmee zeggen wij óók “ja” tegen onze medemensen, en mogen wij 
de liefde van God doorgeven aan anderen. Dat is het nieuwe leven waar wij elke dag opnieuw 
voor kunnen kiezen, in het vertrouwen dat God er altijd is, voor ons EN voor de ander. 
In onze postmoderne tijd hebben wij wellicht moeite met deze eenheid van denken. Voor ons 
is het geloof misschien veel meer verbrokkeld, een geloof in fragmenten. Sommigen komen 
niet verder dan: “Het geloof is voor mij een oproep om naar mijn medemens om te zien…”  
 
Maar laten we hoe dan ook een bewust, een volwassen antwoord geven. Wat betekent het 
geloof, wat betekent God voor mijn leven, mijn relatie, mijn werk, mijn verdriet, mijn hoop, 
mijn toekomstverwachting? Onze antwoorden mogen verschillen; we zijn volwassen gelovi-
gen die een eigen mening en een eigen geloofsformulering mogen hebben, gedragen en 
geïnspireerd door de Geest. Jezus heeft zijn vrienden lief, en daarom laat Hij hen los. Zelf-
standig en op eigen kracht mogen wij de wereld in, om te gaan groeien in geloof, hoop en 
liefde. Om mens voor een mens te zijn… 
 


