
Fonteinkerk, 16 mei 2021 

Schriftlezingen: Johannes 14:15-21 en Johannes 17:20-26 

 

Wanneer is een mens nu eigenlijk volwassen? In de Dikke Van Dale lees ik: “Lichamelijk 

en/of geestelijk volgroeid”. Daar schiet ik niet zoveel mee op, want volgens mij gaat de 

geestelijke groei in je leven altijd door, dus ben ik dan in principe nooit volwassen? Op het 

internet vind ik: “We noemen iemand een volwassene als die zelfstandig, dus zonder de hulp 

van anderen, kan handelen.” Dat is een belangrijk punt! Zelf ben ik in mijn leven teveel 

gewend geraakt aan (en verwend door) mensen die mij kwamen helpen. Dat begon al met 

mijn ouders die altijd en overal voor mij en mijn broers in de bres sprongen. Ze namen het 

altijd voor ons op en hielpen ons waar ze maar konden. Fantastisch, maar later zei mijn vader 

weleens: “We hebben jullie véél te beschermd opgevoed!” En het gekke is: later gaat dat 

gewoon door! Toen ik beroepen was door mijn eerste gemeente, moest ik mijn peremptoir 

examen afleggen voor de classis Hoogeveen. Tijdens dat examen werd ik flink aangevallen op 

mijn ingeleverde preek. Op zeker moment stond iemand van het moderamen van de classis op 

en die begon het voor mij op te nemen. In die eerste gemeente haalde ik een keer een poppen-

kast in de kerk, om aan de kinderen op een speelse manier iets uit te leggen. Eén man wilde 

stampvoetend de kerk verlaten, maar hij werd door twee oudere dames (met hun handtasjes!) 

op zijn plek gehouden. In mijn tweede gemeente had ik twee oudere en wijzere collega’s die 

mij altijd te hulp schoten als er kritiek was of als er problemen waren. U zult zeggen: “Wat is 

daar mis mee?” Er is niks mis mee, en ik heb het mij altijd dankbaar laten aanleunen. Maar je 

mist een kans: de kans om helemaal zelf, als een volwassen vent, zonder hulp van buiten je 

zaakjes te regelen! Toen ik hier in Amersfoort kwam, toen heb ik nog lange tijd die brede 

collegiale schouders gemist! Ik moest helemaal zelf zien om te gaan met punten van kritiek en 

onenigheid. Dat was lastig, maar ik heb er veel van geleerd en ik ben er volwassener van 

geworden. En nu ben ik 64, en ben ik nu eindelijk volwassen? Laat ik het zo zeggen: ik zit op 

de goede weg en ik maak vorderingen. En ik snap steeds beter de definitie: “We noemen 

iemand een volwassene als die zelfstandig, dus zonder de hulp van anderen, kan handelen.” 

We lazen vandaag twee stukken uit de afscheidstoespraak van Jezus. Deze toespraak begint 

aan het einde van Joh. 13, en eindigt na Joh. 17. “Wees niet ongerust,” horen we Jezus aan het 

begin van H. 14 zeggen; blijkbaar brengen zijn woorden onrust teweeg. Dat is begrijpelijk, 

want Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat Hij hen gaat verlaten, en dat is 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 hulpeloos en machteloos. 

 

Want loslaten roept heftige gevoelens in ons op. Afscheid nemen, iemand verliezen: dat doet 

zeer, dat roept angst en onzekerheid op, dat maakt ons eenzaam. Het kan pijn doen als je kind 

voor het eerst alleen op vakantie gaat, of op kamers gaat wonen. Als ouders doe je dan een 

stap terug; je raakt met je verzorgende en beschermende rol op de achtergrond. Het kan pijn 

doen als je een droom of een ideaal moet loslaten. Het leven brengt jou in situaties die je niet 

hebt uitgekozen. Dat is pijnlijk, dat kan je doen twijfelen aan de zin van je bestaan. En het 

doet altijd pijn als we mensen moeten loslaten omdat de dood in het spel is. Hoe vaak dat ook 

gebeurt, - het blijft een onmogelijke opgave. Hoe kun je iemand loslaten met wie je je zo 

verbonden hebt gevoeld? De dood is in ons bestaan de grote spelbreker. De dood laat ons 

voelen dat mensen niet gebouwd zijn op afscheid nemen en loslaten. 

 

Ergens in die afscheidstoespraak (in hoofdstuk 16) zegt Jezus: “Het is goed voor jullie dat Ik 

ga…” Góéd voor jullie? Zit er iets positiefs in al dat afscheid nemen? 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, kan de Pleitbe-

zorger niet bij jullie komen…” Hij verbindt zijn weggaan met het komen van de Pleitbezorger 

(in de oude vertalingen “Trooster”), de Geest. 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. Vandaar dat Jezus ook zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter.” Dat is de 

bijnaam geworden van deze zondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren: “Wezen-

zondag”. Zijn vrienden moeten Hem moeten loslaten, met alle pijn die daarbij hoort. Maar zo 

is het beter voor ze. Jezus heeft hen 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. Pas door dat pijnlijke loslaten kunnen zij uitgroeien tot volwassen 

gelovigen. “We noemen iemand een volwassene als die zelfstandig, dus zonder de hulp van 

anderen, kan handelen.” 

 

De parallel is duidelijk Als wij altijd en eeuwig onze vader en moeder bij ons zouden hebben, 

dan zouden we nooit volwassen worden. Maar we weten dat we onze ouders kwijtraken: eerst 

doordat we ons losmaken, zelf onze eigen weg gaan zoeken, en later doordat we hen aan de 

dood verliezen. Een pijnlijk en verdrietig proces van loslaten. Maar zo ontdekken we dat we 

zelf verantwoordelijk zijn, dat we verder moeten en kunnen gaan, mét elkaar, in de geest van 

onze ouders. En dan ontdekken we hoe belangrijk ze voor ons blijven, ook al zijn ze er niet 

meer. Hun woorden en daden leven in ons verder; inspireren ons tot het zoeken van onze 

eigen weg. En als onze eigen ouders wellicht geen goed voorbeeld zijn geweest (helaas zijn 

niet alle ouders goed geweest voor hun kinderen), dan zijn er hopelijk toch andere mensen 

geweest in wier geest we dan wèl ons eigen bestaan vorm willen geven.  

 

Het komen van de Geest betekent de volwassenwording van Jezus’ leerlingen. We zijn Jezus 

kwijt, we kunnen Hem niet meer horen of aanraken. Dat geeft ons weleens het gevoel dat we, 

in alle onzekerheden en tegenslagen van het leven, er helemaal alleen voor staan. En dat is 

ook zo: we staan er alleen voor! Het gezelschap van de Geest is een andere Aanwezigheid dan 

het gezelschap van Jezus. God heeft een stap terug gedaan; Hij heeft zich teruggetrokken uit 

ons bestaan. Maar: 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, die zelf weten waar ze voor staan. 

 

In die geest benadrukten Luther en Calvijn de mondigheid, zelfstandigheid van de gelovige. 

Een gelovige heeft geen paus en geen kerk nodig om zalig te worden. Het gaat om ons eigen, 

persoonlijke geloof, onze persoonlijke overgave aan de genade van Christus. Dat is iets tussen 

God en onze ziel, en daar hoeft niemand ons bij te helpen. We zijn volwassen gelovigen. 

Aan het slot van zijn toespraak, in de laatste verzen van H. 17, vertrouwt Jezus de liefde van 

God aan zijn vrienden toe. Met die liefde mogen zij de wereld ingaan, om te laten zien hoe 

een mens werkelijk leven kan. Eén van de tekens van die liefde zal zijn: de zichtbare éénheid 

van de volgelingen van Jezus. Een pessimist zal zeggen: “Die eenheid is al eeuwenlang vèr te 

zoeken, dus de volgelingen van Jezus hebben gefaald. Het christendom is in deze wereld 

mislukt!” Dan zal de gelovige zeggen: “We zijn er nog lang niet. Maar we blijven vechten 

voor de eenheid, in de kerken en in de wereld. Jezus heeft gezegd dat we het kunnen!” 

 

 



De dichteres Fiet van Beek gaf er de volgende woorden aan: 

 

Niet alleen achtergelaten 

zonder voedsel, toekomst, zorg, 

maar bewaard in goede handen 

die omarmen, dragen, borgen. 

 

Niet ver weg in hemelsferen 

hoog en droog in vaders huis, 

maar nabij en zonder einde 

in ons, met ons, om ons heen. 

 

Niet te zien door vreemde ogen, 

maar te kennen voor wie liefheeft, 

zijn geboden houdt en leeft. 

 

 


