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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Eén van mijn zonen stuurde mij een appje en gebruikte daarin het woord “burn”. Ik 
vroeg wat het betekende, want ik kende het woord niet. Ik kreeg snel antwoord, het is 
een speelse belediging. Met volgens mij de nadruk op het woord “speels”.  
En zo zie je maar, het kan zomaar gebeuren dat je de ander even niet begrijpt. Ik 15 
heb in het begin van de coronacrisis ook moeite gehad om de woordvoerder van het 
RIVM te begrijpen. Dat kan aan mij liggen, gaandeweg begrijp ik hem beter.  
Het lijkt er op dat de leerlingen in de lezing van vandaag ook even Jesus niet 
begrijpen. Jesus heeft gezegd: Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar 
kort daarna zien jullie me terug. En dat is ook geen eenvoudige uitspraak. Ja, voor 20 
wat betreft de woorden wel, maar niet voor wat betreft de betekenis. Als je verder 
leest in het evangelie naar Johannes, dan wordt het wel duidelijk. Dan wordt duidelijk 
dat Jesus hier over zijn sterven en over zijn opstaan. En zijn opstanding op de eerste 
paasdag valt in het evangelie naar Johannes samen met het ontvangen van de 
Geest. Pasen en Pinksteren vallen in dat evangelie op één dag. Dus Jesus spreekt in 25 
deze woorden ook over Pinksteren, het ontvangen van de heilige Geest is hoe dan 
ook verbonden met iets ervaren van Jesus. Wie de Geest ontvangt ervaart iets van 
God en ervaart iets van de Zoon.  
Maar goed….dat weten de leerlingen allemaal nog niet, op het moment dat Jesus 
deze uitspraak doet. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna 30 
zien jullie me terug. Het is voor hen een duistere uitspraak, ze praten er onderling 
over en na verloop van tijd komt er voor hen licht in de duisternis, begrip voor wat is 
gezegd. En Jesus legt ook één en ander uit. Er zal vreugde zijn, verdriet zal in 
vreugde veranderen. Ook als Jesus er niet is, niet meer is, dan zal er verbondenheid 
zijn met de Vader, met God dus. Heel wat theologie in een paar zinnen, heel wat 35 
geloof in een paar woorden. Met licht in de duisternis als een leidraad. Licht in de 
duisternis als thema van de heilsgeschiedenis, één van de thema’s.  
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. 
Bij het lezen van deze woorden moest ik ook denken aan het ontbreken van contact 
tussen mensen, het elkaar niet zien in deze tijd. Niet dat Jesus het daar over heeft, 40 
maar het lijkt wel een beetje op elkaar. Het niet-zien, geen contact hebben of in ieder 
geval veel minder dan in het oude normaal, het doet iets met mensen. En het deed 
ook iets met de leerlingen van Jesus toen ze hem niet meer zagen en wisten van zijn 
dood aan het kruis. Het niet-zien van elkaar, het kan de eenzaamheid laten groeien 
en dat gebeurt in onze tijd. Ik vroeg iemand hoe het met haar ging en zij antwoordde 45 
dat het goed ging, maar dat het wel saai was. Velen voelen zich wat alleen, met 
soms lange avonden. Elkaar niet zien, het doet iets met je, het roept ook verlangen 
op, verlangen naar contact. En hoe lang dat nog zal zijn, wie zal het zeggen. In de 
lezing van vanmorgen staat de term “korte tijd”. En die kun je niet zomaar op onze 
tijd laten slaan, en bovendien is die term “korte tijd” niet bepaald. Er staat geen uur of 50 
dag bij gemeld.  
Maar…..Jesus vertelt ook over toekomst. De toekomst voor de leerlingen is dat ze 
Jesus wel weer zullen zien en ook ervaren. De toekomst als licht in de duisternis. De 



toekomst in het beeld van het kind, het kind dat geboren is. Een geboren kind, nadat 
het gebaard is, ter wereld is gebracht. Jesus gebruikt daarvoor ook het beeld van de 55 
vrouw die het kind baart en het zwaar heeft als haar tijd gekomen is. Jesus zegt dat 
na de bevalling, bij de vreugde over het kind, de moeder zich de pijn niet meer 
herinnert, de pijn van de bevalling. Of dat helemaal waar is, ik betwijfel het. Ik heb 
het gevraagd aan een ervaringsdeskundige en zij zei dat direct na de bevalling nog 
wel één en ander gevoeld wordt.  60 
Maar….Jesus vertelt dus wel over toekomst, want een kind is in de bijbel vaak 
symbool voor toekomst. Niet dat de toekomst alleen maar ligt in kinderen of in het 
krijgen van kinderen, toekomst is breder, maar kinderen maken wel deel uit van 
toekomst. En kinderen maken deel uit van de toekomst van de mensheid. Een kind is 
ook teken van Gods verbondenheid met mensen, niet het enige teken, alweer niet, 65 
maar zeker wel een teken als in de toekomst. En die toekomst is licht in de duisternis 
en is het zien, het zien van elkaar, Jesus zien en daarmee God de Vader. En voor de 
leerlingen is dat in het evangelie naar Johannes redelijk concreet, zij zien op een 
moment Jesus ook weer, zij ontvangen de heilige Geest. Voor de mensen die dit 
evangelie naar Johannes lezen is het al heel anders. Zij zien Jesus niet concreet, 70 
niet als een aanwezige zoals mensen aanwezig zijn.  
Wij zien Jesus niet concreet, niet zoals zijn leerlingen. Wel anders, als licht in de 
duisternis. Overal waar mensen vrede stichten en ophouden elkaar vals te 
beschuldigen daar is iets van Jesus te zien als licht in de duisternis. Overal waar 
mensen elkaar gaan begrijpen en in elkaar een medemens zien, daar wordt God 75 
zichtbaar als licht in de duisternis. Overal waar mensen zoeken naar mogelijkheden 
tot contact en mogelijkheden om elkaar te zien daar zijn ze bezig in de geest van 
Jesus wordt iets van Jesus zichtbaar. Heel concreet….degene die een bezoekerstent 
neerzet met een microfoon erin om zo contact mogelijk te maken met iemand in een 
verpleeghuis….Degene die een hoogwerker organiseert om op die manier iets van 80 
contact mogelijk te maken tussen geliefden die op dit moment niet bij elkaar kunnen 
komen……zij zijn in onze tijd gezicht van Jesus, vredestichters, gezicht van God. 
En zo zijn er veel meer, veel meer voorbeelden te noemen. In deze tijd van elkaar 
niet zien wordt er veel zichtbaar, licht in de duisternis.  
En er komt een tijd….dat wij weer zullen zien, elkaar zullen zien, licht zonder 85 
duisternis, alles is licht geworden…….de geschiedenis van het heil in de toekomst. 
Amen.  


