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Gemeente van Christus, 

 

Hoe zie jij Jezus? En wat is voor jou geloof? Hoe zou je het kort uitleggen, als iemand je vraagt of je in 
Jezus, of in God gelooft, of wat je van God verwacht? Wat zijn dan woorden of beelden die als eerste 
naar boven komen?  

Misschien vind je het makkelijk om daarover te spreken. Misschien vind je het juist ook lastig, of 
weet je het zelf eigenlijk niet zo precies. Misschien verandert het ook wel steeds. Of houd je het 
liever voor jezelf. 

Geloof en ongeloof, het is helemaal niet zo makkelijk om daar precies de vinger op te leggen. We 
hadden het daar ook over, Mark en Annemiek, toen het ging over de doop van jullie dochter. 
Waarom vinden jullie die doop belangrijk? Het is moeilijk om dat precies in woorden uit te drukken, 
zeiden jullie eerst, maar er kwamen wel degelijk woorden. Het ging over dankbaarheid, voor zo’n 
mooi en kostbaar en wonderlijk nieuw leven. En dat jullie het belangrijk vinden dat Hanna mag weten 
hoe geliefd zij is, door jullie als ouders, maar die liefde gaat veel dieper, die wortelt in God, als bron 
van haar bestaan. De doop laat dat zien, dat Gods naam vanaf het begin verbonden is met het leven 
van jullie dochter, en jullie willen haar ook meenemen op die weg van het geloof. En het is mooi en 
van grote waarde om dat hier te doen, in het midden van een gemeente, omdat je geloven nooit 
alleen doet, maar altijd samen met anderen, en je hebt andere mensen nodig, andere ouders, andere 
kinderen, om geloof te verdiepen, en vast te houden. Prachtige woorden die alles te maken hebben 
met geloof, en met hoe je God ziet en Jezus, en wat je van God verwacht. 

Geloof en ongeloof, daar heeft Johannes het hier ook over, in het stukje dat we net hebben gelezen. 
Op dit punt in zijn boek maakt hij een soort balans op. 

Het verhaal van Jezus is verteld, hoe hij rondtrok, verhalen vertelde, leerlingen maakte en wonderen 
deed. En nu is het bijna Pesach feest, en Jezus is naar Jeruzalem gekomen. 

Vanaf hoofdstuk 13 zal Johannes het verhaal vervolgen, over het laatste Pesachmaal van Jezus met 
zijn leerlingen, hoe hij daarna gevangen zal worden, gedood. Jezus zinspeelde al op zijn dood, in het 
gedeelte van vorige week. De graankorrel die moet sterven. Het licht dat nog maar korte tijd bij de 
leerlingen zal zijn. Na dat gesprek trekt Jezus zich even terug, houdt zich schuil.  

En dan maakt Johannes de balans op. Ondanks al die wonderen van Jezus geloofden veel mensen 
toch niet in hem, zegt hij. Maar, voegt hij er aan toe, er waren ook veel leiders die wel in hem 
geloofden, maar daar niet openlijk voor uit durfden te komen. En dan zijn er de mensen die Jezus 
openlijk volgen, denk aan Maria die haar kostbare olie over Jezus uitgoot. 

Waarom geloven de mensen wel of niet in Jezus, en in zijn woorden dat hij gezonden is, het licht in 
de wereld, woorden over redding en eeuwig leven? Het heeft alles te maken met verwachtingen, 
maakt Johannes duidelijk. Daarom haalt hij die teksten uit Jesaja aan, over de dienaar van de Heer. 
De mensen verwachtten een messias, machtig, een bevrijder. En dan vertelt Jesaja over een dienaar, 
die onopvallend is, onooglijk, iemand die lijden en ziekte kende. En de mensen herkennen in hem 
niets van wat ze verwachten, dus ze minachten en mijden hem. En toch is het deze mens die Gods 
dienaar is, degene die ons genezing en redding brengt, juist in die zwakte, die vernedering, die weg 
die naar de dood lijdt. 



Johannes verbindt deze woorden met Jezus. Het is ook heel moeilijk om in Jezus de messias te zien, 
als je wacht op een machtige bevrijder. Soms lijkt hij daar wel even op, als hij mensen geneest, als hij 
de strijd aangaat met leidersfiguren. Maar hoe rijm je dat dan weer met de woorden van Jezus, dat 
hij gaat sterven? Afwachten is dan een meer logische reactie dan geloven.  

Geloof of ongeloof, voor Johannes en ook voor Jezus zijn dit geen neutrale begrippen. Er hangt veel 
vanaf, welke keuze je maakt. Het gaat over een keuze tussen licht en donker. Tussen leven met of 
zonder God.  

Met die woorden uit Jesaja lijkt Johannes te zeggen: zie nu eens wie er echt in jullie midden is. Schuif 
je eigen verwachtingen even opzij, en luister naar Jezus’ eigen woorden, over wie hij is en door wie 
hij is gezonden. Probeer er iets van te begrijpen, dat redding en bevrijding bij God er anders uitzien 
dan wat wij verwachten, of willen zien. Maak ruimte voor dat wat onooglijk lijkt, en zwak. Omdat 
juist daar God zichtbaar wordt.  

We begonnen deze dienst met de woorden dat onze hulp is in de naam van de Heer. En we zongen 
Psalm 121, waar komt mijn hulp vandaan? Die woorden bepalen ons natuurlijk ook direct bij onze 
eigen verwachtingen. Wat voor hulp verwacht je precies, en hoe zie je God daarin?  

Het zijn vragen die vandaag extra dringend op ons afkomen in de oorlog om Oekraïene. Poetin en 
andere Russische leiders voeren deze oorlog in naam van God, en zegenen hun wapens in die naam.  
Wij bidden vandaag om vrede, net zoals mensen in Oekraïne dat vandaag doen, en zoveel andere 
mensen op de wereld. We vragen om Gods hulp, voor zoveel mensen die slachtoffer zijn en worden 
van deze onrechtvaardige en nutteloze oorlog. En ik geloof ook dat het goed is om ons uit te spreken, 
omdat er geen enkele legitieme reden is om dit geweld te rechtvaardigen, en al helemaal niet in 
naam van God of geloof.  

Maar de vraag blijft dan wel staan, wat we verwachten, als we uitspreken dat we onze hulp van God 
verwachten. En als we zien dat religie zo gemakkelijk ingekapseld kan worden in onze eigen 
verwachtingen, en dus ook in de verwachtingen van mensen met kwade bedoelingen, worden we 
dan niet cynisch over geloof of religie in het algemeen? 

Straks luisteren we naar de muziek van het lied Imagine van John Lennon. Op talloze plekken klonk 
dit lied in de afgelopen week, vanuit een groot verlangen naar vrede. Lennon droomt van een wereld 
zonder al die dingen die ons verdelen, die leiden tot oorlog en geweld. Geen bezittingen, omdat die 
leiden tot hebzucht en honger. Geen landen en grenzen, omdat die leiden tot een wapenwedloop en 
oorlog. En zo droomt hij ook van een wereld zonder hemel en hel, een wereld waarin iedereen leeft 
voor de dag van vandaag. En zonder religie, want denk aan al het bloed dat in naam van een God 
wordt vergoten.  

Ik kan heel goed meekomen in die droom, en in dat verlangen. Dat er vrede is, en leven bij de dag, 
delen van het goede dat er is, de wereld als een eenheid. 

Die verzuchting over religie begrijp ik ook heel goed, en tegelijkertijd is er iets van kind en badwater. 
Want ten diepste geloof ik toch in dat verhaal over Jezus en over God. Die woorden van Jesaja, dat 
juist in wat zwak is en onooglijk, in lijden en offer, God tevoorschijn komt. En dan moeten we 
misschien niet geloof of religie loslaten, maar wel die beelden en verwachtingen, dat het gaat om 
macht en invloed en winnen, dat we God zomaar weer verbinden aan oorlogsretoriek, en daarmee 
juist ruimte geven aan het donker en het kwaad.  

Geloof in Jezus is denk ik iets dat we nooit helemaal kunnen doorgronden, vastpakken. Maar liever 
dan religie dan maar helemaal afschrijven, of helemaal geen kinderen meer durven dopen, geloof ik 



erin dat we ons moeten blijven oefenen in ons openstellen voor dat verrassende, onverwachte, 
wonderlijke geheim van God die zichtbaar wordt op een manier die wij niet verwachten, niet kunnen 
voorspellen, niet kunnen controleren.  

Ons laten inspireren door Bijbelverhalen en andere getuigenissen, die ons vertellen hoe God altijd 
verbonden is met het goede, met waarheid, met bevrijding en redding, en met vrede. Dat goede 
zien, herkennen en aanwijzen, hoe klein en onbetekenend het ook lijkt. Er geloof aan durven 
hechten, dat het van God komt, en dat het ons richting geeft, en moed en vertrouwen. 

Amen 

 


