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Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het is vandaag zondag exaudi, dat betekent HOOR. Het horen door God, de 

verhoring staat deze zondag centraal op de kerkelijke kalender. De zondag 

na Hemelvaart, nadat Jezus zich als eerste van de mensen bij zijn vader 

heeft gevoegd, vragen we ons in de kerk af of we in de hemel wel gehoord 

worden. Jezus is ons voorgegaan naar de hemel, maar komen onze 

stemmen eigenlijk wel door ? 

De lezing uit het nieuwe testament is eigenlijk een soort afsluitend gebed 

van Jezus. In de verhalen van Israël zien we vaker dat iemand die afscheid 

neemt, iemand die sterven gaat, in een soort groot gebed met ook een 

zegenbede, afscheid neemt van de geliefden, we zien het onder andere bij 

Jacob en bij Mozes en nu ook hier bij Jezus. Dit gebed wordt ook wel het 

hogepriesterlijk gebed genoemd en dat is omdat vanaf hier een parallel is 

tussen wat Jezus doet en wat de hogepriester deed. Zo waakt en bidt de 

hogepriester in de nacht voorafgaand aan grote verzoendag, en ook Jezus 

zal deze nacht wakend en biddend doorbrengen. De priester zal dan het 

offers bereiden, Jezus offert zichzelf op, maar in beide gevallen gaat het om 

het verzoenen van wat mis ging, in beide gevallen gaat het om een schone 

lei. De mensen mogen opnieuw beginnen. 

In dit gebed dat dus ook een afscheidsgebed is vraagt Jezus zijn Vader om  

zijn vrienden - om zijn wil - nabij te zijn. Jezus bidt God om zijn nabijheid, 

straks wanneer hij niet meer op aarde onder hen rondloopt en voor hen kan 
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zorgen moet God extra op hen letten. Dit vraagt Jezus van zijn vader, dit 

bidt hij tot zijn vader.  

Wat is bidden eigenlijk? Wat doe je wanneer je bidt en op basis waarvan 

doe je dat? 

Het lijkt vaak zo, alsof je wanneer je bidt alleen een serie vragen en 

verlangens op een rijtje zet, alleen maar een aantal zaken wilt afsmeken. 

Als het daartoe echter beperkt zou blijven zou het gebed ons in de bijbel 

niet geleerd hoeven worden. Natuurlijk kan het geen kwaad datgene waarop 

je hoopt en waarnaar je verlangt zo nu en dan op een rijtje te zetten, maar 

als het gebed altijd daartoe beperkt blijft, merk je waarschijnlijk op den 

duur dat er weinig echt contact is en hol je het gebed als het ware van 

binnen uit. 

Als we kijken naar het gebed en bidden zien we steeds dat bidden een 

relatie veronderstelt die daaraan vooraf gaat, zoals Jezus zegt in Johannes 

15, Ik noem jullie vrienden om vervolgens te zeggen dat wij in zijn naam 

tot God mogen bidden. 

Het gebed plaatst dingen in perspectief, in een perspectief waar God deel 

van uitmaakt. Op basis van onze relatie met God kunnen wij God 

benaderen, op basis van onze relatie met God kunnen we ons hart voor God 

openen. Soms vraag je daarbij om hulp of bijstand, soms geef je aan dat jij 

zelf aanspreekbaar wilt zijn en verantwoordelijkheid wilt dragen voor het 

Koninkrijk. Je deelt je dankbaarheid en zorgen. In het gebed gaat het erom 

dat er een waarheid is die niet buiten, maar wel boven de alledaagse 
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waarheden uitgaat. Dat we deel uitmaken van iets dat boven en buiten onze 

directe waarneming uit gaat.  

Wij kunnen bidden omdat God ons gezien heeft en zich in Jezus bekend 

heeft gemaakt. Wij kunnen bidden tot God in de naam van Jezus. 

Hier helemaal aan het einde van een lange rede van Jezus klinkt dus zijn 

gebed. Dit gebed is in feite het laatste dat gezegd wordt voordat Jezus 

gearresteerd wordt. Met dit gebed kunnen we Jezus in het hart kijken.. Het 

gebed van Jezus heeft drie delen. In Johannes 17:1-5 bidt Jezus voor 

zichzelf. ‘De tijd is gekomen,’ zegt hij. ‘Verhef mij tot uw majesteit.’ In het 

tweede deel, van Johannes 17:6-19, bidt Jezus voor zijn volgelingen. Zij 

zullen het niet makkelijk hebben als ze verdergaan op de weg die Jezus 

gewezen heeft. Jezus bidt de Vader om hen te bewaren. Het derde deel 

van het gebed is Johannes 17:20-23. Daar bidt Jezus voor iedereen die 

door de verkondiging van de leerlingen zal gaan geloven.  

In het gedeelte waar Jezus bidt voor zijn volgelingen gaat het over 

waarheid, wereld en heiligen. Dat zijn allemaal best ingewikkelde 

begrippen. Om maar te beginnen met het laatste: heiligen. Het kwam ook 

voor in onze lezing uit Exodus: heiligen. Dat is een ingewikkeld woord, 

wat moeten we ons daarbij voorstellen? Als we kijken in de bijbel in 

gewone taal zien we daar staan: voorbereid zijn op je taak: Zorg dat 

mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid 

zijn op hun taak. Dat heeft te maken met voorbereiding: klaar zijn voor 

je taak. Zoals we ook in Exodus lezen waar het volk zich klaar moet 
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maken. Klaar maken om God te ontmoeten. Mozes gaat heen en weer, 

berg op berg af als een soort verbindende schakel tussen God en zijn volk. 

Jezus kwam in de wereld en door het woord van God te leven was hij 

klaar van zijn taak. Op hun beurt kunnen de leerlingen, de vrienden, de 

volgelingen van Jezus door dat woord van God te horen,  ook klaar zijn 

voor hun taak. 

We lezen deze tekst tussen Hemelvaart en Pinksteren. In de gang van de 

liturgie is dat een bijzonder moment: Jezus is al wel naar hemel gegaan, 

maar de heilige Geest is nog niet gekomen. Het kan leiden tot een gevoel 

van verlatenheid en hulpeloosheid; welke helper hebben we nog? Het 

gebed van Jezus geeft daar een antwoord op. Hij bidt voor zijn leerlingen, 

die op aarde zullen blijven als hij zelf weggaat. Hij vraagt de Vader om er 

ook dan voor hen te zijn. 

Iets wat opvalt in deze tekst – en vaker in het evangelie naar Johannes - 

is dat er negatief gesproken wordt over de wereld, als een machtsblok 

tegenover God. Dan zijn de volgelingen van Christus wel ‘in’ de wereld 

maar niet ‘van’ de wereld. Maar soms ook is de wereld de meest geliefde 

plek denkbaar. Dan kun je maar beter met huid en haar wél tot de wereld 

behoren, waar God al zijn liefde aan besteedt: ‘Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven’ staat er in Johannes 3. In het 

evangelie van vandaag zegt Jezus van zijn leerlingen en van allen die 

geloven: ‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt 

gezonden’ (Joh. 17,18).  
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Er is dus een heel bijzondere verhouding tot de wereld. De wereld is 

belangrijk omdat dit de plaats is die God van eeuwigheid tot eeuwigheid 

op het oog heeft gehad. De wereld moet koninkrijk worden, moet mooier 

en mooier worden, meer zoals God het voor ogen heeft. Wij komen bij 

Jezus vandaan, hebben zijn zending in de rug, hij heeft ons uitgezonden, 

wij hebben een missie. En de eerste die wij tegenkomen als wij de wereld 

betreden, is God zelf, want het is de missie van God die Jezus vervulde. 

God heeft ons gezonden zoals hij zijn Zoon heeft gezonden. Wij zijn geen 

eenzame padvinders of van God en mensen verlaten ontdekkingsreizigers 

die een onbekend terrein betreden. Nee, deze wereld is - door en door - 

door God gekend. Het is Gods geliefde wereld en soms ook een 

verschrikkelijk oord, het is de plaats waar, voor ons uit, God zijn Zoon 

heeft uitgezonden. Het is de plaats van Gods aanwezigheid. Het is dus n 

iet zo dat wij God bij de mensen zouden moeten brengen, dat dat onze 

missie zou zijn. God bij de mensen brengen, is helemaal niet nodig. God ís 

er allang. De wereld is vervuld van God. En als we die waarheid eenmaal 

zien en herkennen dan zijn we als vanzelf klaar om die waarheid ook te 

leven. 

Wij zijn gezonden om deel te hebben aan de zending van God: de Vader 

die de Zoon heeft gezonden, de Geest die de Zoon voortdreef, de Zoon die 

de Geest over ons uit heeft geademd, de Zoon die voor ons pleit bij de 

Vader. Al die bewegingen samen noemen we de zending Gods. Hij heeft 

ons uitgezonden om ons deel te geven aan zijn zending, opdat wij midden 

in de wereld God gewaar worden, Gods wegen natrekken. Hij heeft ons 
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gezonden, niet om van alles te moeten dat boven ons kunnen uitgaat, 

maar opdat wij bij hem zouden zijn. 

Jezus bidt: ‘Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt 

gezonden.’ Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren zou je 

zomaar kunnen denken dat Jezus nu weg is, hoog en droog weer in de 

hemel woont, en dat de Geest er nog niet is, nog een weekje wachten, 

dus dat wij in het luchtledig zouden leven, in de tussentijd, verstoken van 

de Zoon, verstoken van de Geest, verweesd. Die gedachte ligt dichtbij. 

Deze zondag heet er zelfs naar: ‘zondag Weeskind’, alsof wij helemaal 

alleen op de wereld zouden zijn. Jezus echter beurt ons gevoel van 

verweesdheid op en belooft: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.’  

Zo is het dus niet, juist als we dicht bij de woorden blijven, dicht bij zullen 

we merken dat God, dat Jezus er gewoon nog bij zijn en in zijn, dat ze in 

deze wereld eigenlijk nooit echt ver weg zijn maar dat er altijd wel sporen 

van Gods liefde en licht te vinden zijn. 

In het Hemelvaartverhaal zijn er twee engelen voor nodig om die naar 

boven gerichte blik van Jezus’ leerlingen: ‘Wat staan jullie daar naar 

boven te staren…’, weer om te buigen naar de aarde. Hier moet het 

gebeuren, dit is de plek waar Gods Rijk zal doorbreken. Jezus zegt: ‘Ik 

zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.’ Zijn 

zending is met zijn hemelvaart niet opgeschort. Hij leeft en regeert en bidt 

ten bate van al zijn broeders en zusters, voor de meest kwetsbare 

mensen in het bijzonder, tot Gods Rijk komt. 



7 
 

Onze rol is daarbij te zijn. Gods sporen op het spoor te komen, te zijn 

waar Jezus wilde zijn, te doen wat Jezus deed voor mensen. Te zorgen 

voor deze wereld, Gods wereld, onze wereld, met alles wat daarin mooi is, 

met alles wat daarin moeilijk is en steeds weer daarin ook Gods wereld, 

Gods schepping herkennen. 

Daarin zijn we samen, daarin zijn we niets alleen 

Daarin is ook steeds God te vinden, Jezus te vinden. Hij leeft nog steeds 

bij ons. Wij leven op hem gericht. 

Amen 


