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overdenking

Gemeente van onze opgevaren Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag 
genoemd. De zondag van het Weeskind. Jezus zei tegen zijn leerlingen ‘Ik laat jullie 
niet als wezen achter. Ik kom weer naar jullie toe’, woorden uit Johannes 14. 

Deze woorden duiden op de situatie dat Jezus er niet meer zal zijn, althans in 
levenden lijve. De situatie dat zijn leerlingen hem moeten missen. De situatie die met
de Hemelvaart van Jezus aanbreekt, als Hij aan hun oog onttrokken wordt. En zij wat
wezenloos achterblijven, en niet zo goed weten hoe nu verder.

De toon van deze zondag heeft dus iets droevigs, iets hulpeloos, iets ontredderds. 
En dat is vaak het gevoel dat je kunt hebben als iemand je verlaten heeft. Als iemand
waar je erg op gesteld was gestorven is, of als je iemand verloor aan het leven. 

Je kunt je verweesd voelen als je ouders zijn gestorven, dan ben je in letterlijke zin 
een wees, en sommigen worden dat al op jonge leeftijd, maar zelfs als je later in je 
leven je ouders verliest kun je je zo voelen. Het ouderlijk huis is niet meer. 

Je kunt je ook verweesd voelen als je voor je gevoel geen medemensen om je heen 
hebt, als je je in de steek gelaten voelt door familieleden of door hulpverlenende 
instanties, als je het voor je gevoel zelf maar moet uitzoeken, als je het gevoel hebt 
dat niemand je serieus neemt en je je alleen op de wereld voelt. 

Het woord verweesd kan dus een heel palet aan gevoelens oproepen, waarvan de 
kleuren somber zijn. Je kunt je in een woestijn voelen, je kunt je leven als zwaar 
bewolkt ervaren. 

Jezus heeft er oog voor hoe zijn leerlingen, zijn vrienden zich zullen voelen als Hij er 
niet meer is. Want Hij weet hoe belangrijk Hij voor hen is, Hij is als een Vader voor 
hen. En Hij zal gaan…

Gaan in het donker van de dood eerst. Vlak na de woorden uit het Evangelie dat we 
hoorden voorlezen vanmorgen wordt Jezus gevangen genomen en nog die zelfde 
dag zal Hij sterven aan het kruis. Het Lijdensevangelie van Johannes 18 en 19 volgt 
op het gebed dat Jezus uitspreekt en dat bekend staat als het Hogepriesterlijk 
gebed. Het is een intens gesprek tussen Jezus en zijn Vader, waarin Hij vurig bidt 
voor zijn leerlingen en voor alleen die via zijn leerlingen tot geloof zullen komen. 



In dit intense gebed geeft Jezus er overduidelijk blijk van hoe de wereld in elkaar zit. 
Het is een heel realistische schets van een wereld die gevaarlijk kan zijn, een wereld 
waarin boze, kwade, ja zelfs duivelse krachten het voorzien hebben op al wat 
kwetsbaar is. Een wereld waarin de strijd van Licht tegen Donker wordt gevoerd, 
waar het oorlog is tussen beiden, en waarin zijn leerlingen hun weg moeten zien te 
vinden. Vurig bidt Jezus tot zijn Vader dat zij zich te allen tijde verbonden zullen 
blijven vinden met Hem. Dat ze te allen tijde verbonden zullen blijven met de 
waarheid, en die waarheid heeft te maken met de zachte krachten van het Evangelie,
met de Liefde van God voor mensen, met die heel andere kijk op menselijk 
samenleven dan de wereld vaak laat zien.

Fascinerend is de volgende regel uit het gebed: ‘Ik vraag U niet of U hen uit de 
wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen 
niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor.’ Ook wel uitgelegd als: ‘Wel ín de 
wereld, maar niet vàn de wereld.’ 

Zijn Jezus’ leerlingen dan wereldvreemd? Zijn zijn volgelingen dan wereldvreemd? 
Zijn wij die Hem proberen te volgen dan wereldvreemd? 

Wereldvreemd ben je als je buiten de werkelijkheid leeft, niet weet wat er in de 
wereld te koop is, niet weet wat er gaande is, je ogen sluit voor kwade en boze 
machten. 

In die zin was Jezus en waren zijn leerlingen het tegenovergestelde van 
wereldvreemd. Zij kenden de wereld als geen ander zou je kunnen zeggen, zij 
doorzagen de dynamieken die er gaande kunnen zijn, de patronen, de processen. En
juist omdat zij dit diepe inzicht hadden, wisten zij hoe het er tussen mensen aan toe 
kan gaan. Niet wereldvreemd, niet naïef, maar juist met kennis en inzicht. En dan 
dus ook met een dieper weten waar je uit de buurt van blijven moet. Niet meegaan in
het gekonkel van Ploerten en Schenders. 

Goed is dat je niet doet wat slecht is,
niet achter oplichters aanloopt,
niet met Ploert en Schender heult,
niet je schouders ophaalt:
Ploert en Schender, ach, zo is de wereld.
Goed is dat je goede woorden overweegt en wil.
‘heb je naaste lief, die is als jij: 
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden.
Zeg ze voor je uit,
gezegend ben je, 
een boom aan stromen levend water,
vruchten zul je dragen,
blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan.
Oplichter, ongezegend zul je zijn.
Een storm steekt op, je waait de leegte in.



Zo zingt Psalm 1 het, vrij bewerkt door Huub Oosterhuis, en hier zie je duidelijk dat 
het leven in deze wereld niet hetzelfde is als er mee samenvallen. Het is ook wel 
uitgelegd als dat je wereldmijdend moet zijn, dat je je als het ware van de wereld 
onttrekt. En dat al wat werelds is zondig is en slecht. Dat je niet mogen genieten van 
wereldse geneugten en aardse genietingen. Maar dat maakt je wereldvreemd.

En dat is niet wat Jezus bedoeld heeft en ook niet wat de Psalm bedoelt. Het gaat er 
niet om dat je niet mag genieten van al het mooie en goede dat deze wereld ook in 
zich heeft: de schepping, de liefde die er mag zijn, ook lichamelijk, en eten en 
drinken waar je van genieten mag, en gezellig samenzijn dat je hart verwarmt. Nee, 
we hoeven de wereld niet te mijden, maar we moeten proberen de wereld te 
doorgronden en onze ogen niet te sluiten voor patronen die kwalijk zijn, tendensen 
die gevaarlijk zijn en gedrag dat andere mensen kwetst, negeert of kapot maakt.

En dan kun je je best wel eens knap eenzaam voelen. Of onbegrepen. Als kritisch 
denker kun je je soms een roepende in de woestijn voelen. Als profetisch spreker kun
je je weggehoond voelen. Ach ja, zo is de wereld. Ja precies, zó is de wereld, en 
daar moeten wij onze weg in zien te vinden, en dat is soms een behoorlijk pittige 
opdracht. Je kunt je verweesd voelen zonder zielverwanten. Of zonder mensen die 
jou richting wijzen. En je kunt ze zo enorm missen, als ze wegvallen, die mensen die 
jou richting wezen en jou onderwezen of jou opvoedden. 

Op deze Wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wil het Hogepriesterlijk 
gebed van Jezus ons bemoedigen, kracht geven, uitzicht bieden, ondersteunen. 
Jezus maakt duidelijk dat zijn gaan uit de wereld, niet betekent dat Hij niet meer nabij
is. Sterker nog: Hij zal nog veel nabijer worden, in de Geest. De Geest die beloofd is 
en ook werkelijk zal komen, als een verbindende kracht, als een heilzame voeding 
voor hart en hoofd en handen. Als een bron van liefde die weer kan gaan stromen en
die je weer op de been helpen wil. 

Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij gezonden hebt,
en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad. 

Amen


