
OVERDENKING  
 

Ik laat jullie niet als wezen achter. Wees, dat ben je als je geen vader en 

geen moeder meer hebt. Als kind zul je als het goed is eens je ouders  
moeten begraven. Dat is een afscheid dat diep ingrijpt in een 

mensenleven. Zeker als dat afscheid te vroeg komt, op een moment dat 
je die ouder nog helemaal niet kunt missen. Als dat gebeurt zet dat een 

onuitwisbaar stempel op je verdere leven. Maar ook als je al volwassen 
bent, je eigen weg hebt gevonden, misschien zelf allang kinderen hebt, is 

het een ingrijpend afscheid. Het betekent dat je je rol van kind kwijt bent. 
Je bent voorgoed volwassen. 

 
Jezus confronteert zijn leerlingen met de tijd dat hij er niet meer zal zijn. 

Niemand meer die al hun vragen zal beantwoorden, niemand meer die 
hen verhalen kan vertellen, niemand meer die hen corrigeert en hun 

geschillen oplost, niemand meer om hen te zeggen hoe het moet. 
 

De evangelist Johannes schildert ons een Jezus die goed heeft nagedacht 

over de tijd dat hij er niet meer zal zijn. Hij heeft zich diep ingeleefd in de 
leegte en verwarring die over zijn leerlingen zullen komen. Zijn zorg voor 

hen strekt zich uit over de grens van de dood heen. Wie afscheid moet 
nemen van een geliefde en zich samen met die geliefde daarop 

voorbereidt kan er grote troost in vinden als degene die gaat er blijk van 
geeft zich in te leven in en zorg te hebben om degene die blijft. Het maakt 

het afscheid niet minder hartverscheurend, maar wel minder eenzaam.  
 

Jezus weet hoezeer er straks troost nodig zal zijn. Hij is het zelf die God 
vraagt zijn leerlingen die troost te geven, in hun bijzijn. Hij vraagt om 

‘een andere gids-en-helper’ die hen bij zal staan. Daaruit spreekt een 
ongelooflijke tederheid.  

 
Een van de namen voor de Heilige Geest is Trooster. Het is een belangrijk 

aspect van de Geest, maar niet het enige. Het is meer dan alleen troost 

voor het komende verlies die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Er wordt hen 
nog iets anders toegezegd en ook daar staat de Geest voor. Jezus belooft 

hen een vollediger inzicht en een dieper begrip in de manier waarop zij 
met elkaar verbonden zijn. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, 

dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Zolang Jezus nog bij hen is kan 
dast inzicht niet doorbreken. Daarom kan Jezus zelfs tegen zijn leerlingen 

zeggen dat het goed is dat hij van hen weggaat. Het zal hen in de crisis, 
leegte en verwarring werpen, maar in die crisis zal een nieuw geloof 

geboren worden, zo voorspelt hij hen. 
 

De taak van iedere leermeester en opvoeder is dat je je leerlingen zo ver 
brengt dat ze je niet meer nodig hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling 

dat die leerlingen zich dat wat hun leermeester hen leert zozeer eigen 
hebben gemaakt dat ze het zelf in praktijk kunnen brengen.  



Daarom is het dat we Jezus in zijn afscheidsrede tot zijn leerlingen 
voortdurend horen spreken over het bewaren en uitvoeren van zijn 

geboden. Als je mij liefhebt houd je dan aan mijn geboden. Dat is de vorm 

die de liefde en bewondering, die nu nog geheel op hem als persoon is 
gericht, straks zal moeten krijgen: het leven uit en in Zijn Geest. In dat 

leven, zo stelt hij hen in het vooruitzicht, zullen ze één zijn met hem en 
met zijn Vader. 

  
Vader. Het is het belangrijkste beeld dat gekozen wordt om de relatie 

tussen God en mens te typeren: dat van het vader- en kindschap.Vaak 
wordt in de uitleg van deze relatie alle nadruk gelegd op de bescherming 

van het kind door de vader, op de geborgenheid en de veiligheid die de 
vader biedt, op dat wat het kind nog niet weet en nog niet kan en waarin 

het op de vader kan steunen. Dat is ook allemaal heel belangrijk. Maar 
wat dan vaak wordt vergeten is dat de steun die de vader biedt bedoeld is 

om het kind te helpen op zijn weg naar de volwassenheid, dat het 
uiteindelijke doel is dat het kind leert om op eigen benen te staan, en dat 

wat daarvoor nodig is vertrouwen is van de vader in het kind. 

 
Dat Jezus God aanspreekt als zijn vader betekent voor hem dat hij 

probeert te de wil van zijn vader te doen en zijn geboden te leven. Kind 
zijn van deze vader zijn betekent in vertrouwen op een aanwezigheid die 

onzichtbaar en ongrijpbaar is je weg durven gaan.  
 

Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Uit 
wat Jezus hier zegt tot zijn leerlingen spreekt zowel het vertrouwen in God 

als vertrouwen in wie zij zijn. We weten allemaal hoe moeilijk loslaten kan 
zijn, het loslaten van mensen en het loslaten van dingen waar je je met 

hart en ziel voor in hebt gezet. Zal het wel goed gaan? Nu Jezus het leven 
en zijn vrienden los moet laten spreekt hij zijn vertrouwen uit in de Geest 

van God, waarvan hij hier: Jullie kennen hem wel, want hij woont al in 
jullie en zal in jullie blijven. Dat die Geest niet alleen in bijzondere mensen 

als Jezus, maar in ieder mens kan wonen: dat is het geloof dat met 

Pinksteren door zal breken, -en we beseffen maar nauwelijks hoe 
revolutionair dit is. Dat die Geest even goed kan wonen in een eenvoudige 

visser of een kind dat alles nog leren moet als in een profeet, priester of 
een bijbelgeleerde.  

 
Het belangrijkste wat je als meester aan je leerlingen en als ouder aan je 

kind kan meegeven is vertrouwen. Het vertrouwen dat het goed zal 
komen met zijn of haar leven, dat het zijn of haar eigen weg wel zal 

vinden, dat het daarvoor genoeg heeft meegekregen, vertrouwen in Gods 
goede Geest als gids en helper. Jezus biedt zijn leerlingen hier niet alleen 

troost en begrip, maar bovenal geeft hij hen dit vertrouwen mee. En 
daarin schenkt hij hen het leven. 
 


