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Gelezen: Johannes 17:1-13 
Titel: Kom over de brug 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
In een tijdschrift las ik over communicatie, verbindende communicatie. En ik werd 
geraakt door één element: als je de ander echt wilt leren kennen, moet je over de 
brug komen. Daarmee werd bedoeld dat je echt bij de ander moet komen om die 
ander goed te leren kennen, over de brug dus. En niet halverwege de brug naar die 10 
ander blijven staan met het idee dat je hem of haar wel gezien hebt. Helemaal de 
brug over, waarbij je de ander ook meeneemt terug over de brug al dan niet in 
gedachten.  
Kom over de brug en in het gedeelte uit het evangelie dat gelezen is komt Jesus over 
de brug. Jesus komt over de brug in dit gebed dat hij uit spreekt vlak voordat hij 15 
wordt gearresteerd en zal worden verhoord, hij zal lijden en sterven. En in het 
evangelie naar Johannes wordt wel duidelijk dat Jesus dat zelf wel heeft voorzien, 
zijn lijden en sterven. Hij wist wat hem zou overkomen en vlak voordat dat gebeurt 
spreekt hij dus dit gebed uit.  
En daarmee komt Jesus over de brug als hij bidt voor zijn leerlingen, zijn leerlingen 20 
van alle tijden volgens mij. In het gebed geeft Jesus een soort samenvatting van wat 
hij ontvangen heeft en heeft kunnen geven. De grootheid van God wordt getoond, 
wordt zichtbaar voor leerlingen, voor mensen. Op die manier komt Jesus ook over de 
brug, komt hij bij mensen, geeft kennis, leert kennen, laat zien dat hij ziet en mensen 
ziet zoals ze zijn. Hij komt ook over de brug met woorden en met daden, natuurlijk in 25 
het Hebreeuws is dat hetzelfde en dat wist deze joodse man natuurlijk wel. Zo komt 
hij over de brug, zo is hij herder en leraar, zo is hij de gezalfde, de messias. Zo geeft 
hij kennis en dan niet direct wetenschappelijk of exact, nee, de kennis die gegeven 
wordt is kennis in geloof, geloofskennis dus, geloof, hoop en liefde, de hoop op liefde 
en geloof in hoop en liefde. Een kennis van alles tijden, die ook groeit, in ieder geval 30 
de mogelijkheid heeft om te groeien.  
In het gebed geeft Jesus een soort samenvatting van wat hij heeft gedaan, hij bidt 
ook nadrukkelijk voor de leerlingen in de zin dat zij, de leerlingen, bewaard zullen 
worden en één zullen zijn. Als Johannes dit evangelie opschrijft zijn er al heel wat 
vervolgingen aanwezig en daarmee klinkt het “’bewaard” worden heel stevig. En het 35 
“een” zijn betekent niet dat ze allemaal hetzelfde zullen worden, maar wel met elkaar 
verbonden zullen zijn. Zoals de eenheid van kerken in onze tijd niet betekent dat we 
allemaal hetzelfde zijn, maar wel met elkaar verbonden, een eenheid in 
verscheidenheid. Waarbij je ook als kerken over de brug kunt komen om elkaar echt 
te leren kennen.   40 
Kom over de brug om te leren kennen, ook om als mens de grootheid van God te 
zien en te leren kennen. Wij kunnen God niet zien zoals wij mensen elkaar zien, wij 
kunnen wel de grootheid van God zien in wat er is. In de natuur bij tijden, hoewel de 
natuur ook heel wreed kan zijn. In wetenschap, ook in de schoonheid van exacte 
wetenschappen, bijvoorbeeld als er een medicijn of mogelijk een vaccin gevonden 45 
wordt. Grootheid van God valt niet samen met wetenschap of natuur, grootheid van 
God valt niet samen met bijvoorbeeld de kunst, maar kan er wel in aanwezig zijn en 
zo gezien worden. Kom dan over de brug en kijk, maar kijk wel goed. Want natuur 



kan wreed zijn, wetenschap kan gebruikt worden om te overheersen en te doden, 
kunst kan gebruikt worden om te verheerlijken, om goden te maken die geen goden 50 
zijn. En dan is natuur geen teken van de grootheid van God, dan is wetenschap geen 
teken van die grootheid en kunst ook niet. En natuurlijk is de grootheid van God ook 
in taal te zien en te horen. Daar waar liefde getoond wordt, liefde voor de mens, voor 
al wat leeft, daar waar lijden en sterven het laatste woord niet hebben, daar waar 
leven is voorbij elke grens, daar is de grootheid van God te zien. Daar kun je over de 55 
brug komen. En de grootheid van God is ook verbonden met het bewaard worden 
van de leerlingen, het bewaard worden van mensen. Want God wil het leven van 
mensen en niet de dood.  
Kom over de brug, om te zien wat er is en wat er zal zijn. Dit gebed van Jesus is dus 
ook een belofte, een belofte voor zijn tijd en voor alle tijden. Wij mensen, wij zullen 60 
bewaard zijn, voor altijd, bewaard in de liefde, geloof en hoop van God. En dat 
bepaalt ons bij ons bestaan en bij elkaar. Kom over de brug is ook een uitdaging om 
het contact en het zien van elkaar als medemens waar te maken.  
En natuurlijk heeft “kom over de brug” nog een betekenis. Medemens zijn, elkaar 
zien en kennen, heeft in elke tijd het element dat je elkaar helpt als medemens. In 65 
onze tijd is dat dus ook het geval, zeker als het gaat om allerlei steunmaatregelen, 
die van overheidswege gedaan worden en dus vanuit onze diepe zakken. En dat wil 
ik dan niet beperkt laten tot ons land of onze regio, graag wil ik dat mondiaal zien, 
wereldwijd. Kom over de brug om te zien, te leren kennen, medemens zijn en elkaar 
tot steun te zijn.  Zo zullen mensen één zijn, ook zo. Zo zal het leven doorgaan, ook 70 
zo, het leven in geloof, hoop en liefde. Verbonden met God in naam van Jesus, 
verbonden dus met elkaar.  
Er is gebeden, niet door zo maar iemand, er is gebeden door de mens die zich 
nadrukkelijk verbonden wist met God. Hij noemde God “abba”, wat “pappa” betekent. 
En God verbond zich met hem, ook in zijn lijden en sterven, zelfs toen Jesus het niet 75 
meer zag. Zo kwam God over de brug, zo komt God over de brug, ook in het lijden 
en sterven van een mens, zo wordt haar of zijn grootheid zichtbaar.  
Kom over de brug, als een opstanding, een leven in toekomst, een leven in het licht, 
een leven, eeuwig leven voor elk mens die gekend is door God. Amen.  


