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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Even een herinnering van lang geleden. Het zal in mijn studententijd zijn geweest. 
We waren al getrouwd en een staand schemerlampje was kapot. Niet erg gelukkig, ik 
kon het wel repareren. Gewoon even de draadjes weer bevestigen aan het fittinkje. 10 
Het lukte heel goed en ik voelde op een moment ook een heel stevig contact en toen 
ontdekte ik dat de stekker van de lamp nog in het stopcontact zat. Zoiets overkomt je 
één keer.  
 
Een heel stevig contact dus wat niet direct aangenaam was maar wel heel leerzaam 15 
dus. En deze herinnering komt bij mij boven als het gaat om deze zondag, de zondag 
van vandaag, die wezenzondag wordt genoemd. Eigenlijk een rare naam, want het 
verwijst naar de tekst waarin Jesus zegt dat zijn leerlingen juist niet als wezen 
worden achtergelaten. Ik laat jullie niet als wezen achter. En Jesus belooft ook de 
pleitbezorger, een andere pleitbezorger die altijd bij hen zal zijn. Altijd, een stevig 20 
contact, zo lijkt het, hopelijk wel iets anders dan mijn contact met het stroomnet.  
Een contact met Jesus en daarmee een contact met God en dat zal gegarandeerd 
anders zijn dan mijn contact toen met het stroomnet. 
 
De naam van deze zondag is verbonden met de tekst dat Jesus zijn leerlingen niet 25 
als wezen zal achterlaten, maar volgens mij hebben ze zich wel zo gevoeld, toen na 
de hemelvaart en voor Pinksteren, toen nadat Jesus was weggegaan en voordat ze 
de heilige Geest hebben ervaren. Volgens mij hebben ze zich wel als verweesd 
gevoeld omdat het volgens mij de ervaring is van gelovigen en twijfelaars die geloven 
dat een gevoel van verweesdzijn zomaar ineens boven kan komen. In ieder geval 30 
ervaar ik dat zelf zo. Iemand zei eens dat Gods mobieltje nooit in gesprek is en er 
dus altijd contact is. Mooi gezegd, maar ik ervaar dat zo niet. En ik denk dat ik niet de 
enige ben.  
 
Want je kunt wel bidden en het is ook goed om te bidden, maar een antwoord, een 35 
direct antwoord is er lang niet altijd. En misschien is dat ook wel goed, ook wel goed 
voor ons en voor mij, maar gemakkelijk is het niet. Kijk, zo'n direct en stevig contact 
als met het stroomnet uit mijn voorbeeld, dat hoeft nu ook weer niet, maar iets 
duidelijker zou wel mooi zijn. Maar goed, zo is het dus niet. Zo niet. Terwijl je er wel 
naar kunt verlangen. Ik sprak iemand die zich ernstig afvroeg wat de zin was van zijn 40 
leven. En die vraag en de twijfel of er wel zin is, dat is ook een vorm van 
verweesdzijn, een soort alleen staan misschien of denken dat je alleen staat.  
 
Ik denk dat het verlangen van het volk Israël naar een koning ook ingegeven is door 
de wens om te kunnen zien, om contact te ervaren, om iets voor ogen te hebben. De 45 
God van Israël kun je niet zien. Het is zelfs zo dat je geen beeld van haar of van hem 
moet maken, en al helemaal niet om voor dat beeld te knielen, nee, de God van 
Israël heeft iets onzichtbaars in zich of in haar en dat maakt het geloof er niet 
gemakkelijkers op. Nee, geef ons iets tastbaars, geef ons een leider, een koning, die 



kunnen we horen en zien, die zien we lopen of schrijden naar een troon of we zien 50 
hem of haar bij mensen als er een ramp is gebeurd om te troosten of als degene die 
de troonrede voorleest. 
 
 Geef ons een koning, dan hebben we iemand voor ogen. En het volk is 
gewaarschuwd, maar wil het toch. En ik wil niet zeggen dat een koning altijd fout is, 55 
ik heb ook niets tegen ons koningshuis, maar als een koning symbool wordt voor 
God, als een koning teken wordt van God, als een koning voorwaarde wordt voor 
contact met God, dan is er iets mis. Ons volkslied heeft als laatste couplet dat God 
de hoogste majesteit is en dat is een mooi deel. De koning kan en zal God nooit 
kunnen vervangen, ook niet als symbool.  60 
En iemand als Samuël kan nooit als symbool voor God staan, deze rechter die het 
volk voor het laatst toespreekt. Wel kan hij hen het advies geven om trouw te blijven 
en om onder ogen te zien wat anders kan, zoals hij ook kijkt naar zijn eigen daden en 
woorden en bidt voor het volk. Het contact met de koning en het contact met deze 
Samuël, deze mensen, zijn anders dan het contact met God of met de Jesus die niet 65 
meer op aarde is. Het is niet zien.....het is niet horen....het is niet voelen, niet zoals je 
een medemens kunt zien, een stem kunt horen, of een hand kunt voelen. Contact 
met God is geen kortsluiting. Contact met God is niet zo direct als met een 
medemens, maar....wat is het dan wel? Wanneer is er dan wel contact met God als 
dat al mogelijk is? 70 
 
Contact met God is er in de stilte, bijvoorbeeld tijdens het stil gebed of in de stilte 
tussen mensen. De stilte in een gesprek tussen mensen kan gevuld worden met iets 
dat boven denken uitgaat. Die stilte hoeft dan ook niet gevuld te worden met gebed 
of met woorden, deze stilte is al een gebed. Deze stilte is al een aanwijzing dat wij 75 
mensen niet als wezen zijn of worden achtergelaten en dat geen ander mens 
symbool hoeft te zijn voor die heel Andere die wij God noemen.  
 
Contact met God is er in de liefde. Niet voor niets wijst Jesus er regelmatig op dat 
mensen elkaar zullen liefhebben als de mens die zij zijn en die liefde sticht vrede en 80 
maakt recht. Liefhebben is niet elkaar wel lief vinden, hoewel dat ook heel 
aangenaam kan zijn, liefhebben is vrede stichten en recht doen en dan komt God 
aan het licht, eventueel in het gezicht van de ander. 
 
Contact met God is in het ruizen van de zachte stilte, de wind die waait waarheen zij 85 
of hij wil, de wind die waait in de bomen en die getuigt van beweging. Contact met 
God kan zijn in een kerk, een lege en stille kerk waarin de gebeden als het ware in 
de muren zijn getrokken. Contact met God kan zijn in een kerkdienst waarin je als de 
mens die je bent alleen maar het Onze Vader herkent omdat al het andere in een 
taal gesproken wordt die jij niet kent. En dat is geen kortsluiting, dat is een vorm van 90 
aanraking waar geen woorden voor zijn, dat is horen wat niet hoorbaar is, dat is zien 
wat niet zichtbaar is. 
 
Dat is geroepen worden als de mens die je bent. Jij, jij mensenkind, ga op je voeten 
staan. Jij, jij mensenkind, ik ben met je, ook al zie je mij niet en ervaar je mij niet. Jij, 95 
jij mensenkind, ga op je voeten staan ook al denk je dat de hemel een gesloten en 
stalen plaat is en er geen contact is. Ik zal je niet als verweesd achterlaten, ook niet 
als je dat denkt en meent dat het zo is. Ook niet als je denkt dat je werk voor niets is  



of je leven voor niets is, ook niet als jij geen zin kunt zien in je bestaan en je ernstige 
vragen hebt, ook heel terechte vragen.  100 
En in de stilte, in de liefde, in het recht en in de vrede wordt aanwezig wat niet 
aanwezig is, komen mensen aan het licht als beelddragers van die ene, die boven al 
het denken uitgaat. In de stilte, in de liefde, in het recht en in de vrede wordt het 
gezicht van Jesus zichtbaar en is de Geest aanwezig, is de pleitbezorger aanwezig 
en komt het recht aan het licht, wordt het geheim geopenbaard van wat leven is en 105 
van wat liefde is. En daarmee wordt de mens opgetild, opgetild uit alles wat 
neerdrukt, opgetild uit de zorg voor toekomst, omdat in alle mystiek er iets is van 
gedragen zijn, gedragen zijn, kome wat komt. Gedragen zijn, niet als wezen, maar 
als kinderen van God. En dat is in alle zwakheid sterker dan alle zorg die er is.  
De vrede en het recht, de liefde en de stilte, zij zullen de laatste woorden hebbben. 110 
Amen.  
 
 
 


