
Zondag 2 juni 2019 * Wezenzondag * Vlijmen  

preek * 1 Samuël 12, 19 – 25 / Johannes 14, 15  - 22 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Dit is een wat wonderlijke zondag: Hemelvaart zoemt nog een beetje na, het is bijna Pinksteren, 

maar nog niet helemaal. Jezus heeft definitief afscheid genomen van zijn leerlingen en de Heilige 

Geest laat nog even op zich wachten. Je zou kunnen zeggen dat we ons vandaag een beetje in een 

leegte, een tussentijd bevinden. 

Het bijzondere is dat juist deze zondag twee namen heeft gekregen, misschien voor het evenwicht 

of als tegenwicht. De meeste zondagen moeten het doen met een saaie naam als 1e, 2e, 3e zondag 

van de zomer of herfst. 

De zondagen in de periode voor en na Pasen hebben prachtige Latijnse namen gekregen,  

die samenhangen met de Psalmen die er van oudsher voor die bepaalde zondagen op het rooster 

staan. Zo heet deze 7e Paaszondag ‘Exaudi’, dat betekent ‘Hoort’, ‘hoort’ zoals het in Psalm 27 

verwoord wordt:  

Hoor, HERE, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij’.   (vs 7) 

Alsof dat niet al mooi genoeg is,  kreeg deze zondag nog een andere naam: Wezenzondag.  

Wezenzondag, omdat Jezus er niet meer is en de Heilige Geest nog niet, 

we zijn een beetje als verweesde kinderen. 

Juist deze zondag staan woorden van Jezus over de Heilige Geest op het rooster: Jezus die zijn 

leerlingen toezegt dat ze niet aan hun lot overgelaten zullen worden, Hij zal hen niet als wezen 

achterlaten. (vs 18) 

Dat betekent niet dat Jezus zichzelf als hun vader beschouwt, God is als een vader, zo spreekt Jezus 

over God, voor hemzelf en voor de leerlingen. Als Jezus belooft zijn leerlingen niet als wezen 

achter te laten doet hij dat vooral in de rol van leermeester,  een leermeester die zorg draagt voor 

zijn leerlingen. 

 

Johannes 14 maakt deel uit van de woorden die Jezus sprak ten afscheid, kort voor zijn lijden en 

sterven. Dikke kans dat u net als ik gewend bent geraakt om deze woorden vooral te betrekken op 

de tijd na Pasen, en dat is ook niet vreemd of verkeerd, maar het is zinnig om er even bewust bij stil 

te staan dat Jezus deze woorden uitsprak kort voor zijn lijden en sterven. 

Als Jezus het heeft over een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar jullie zien Mij, want ik 

leef, dan heeft dat allereerst betrekking op de opstanding, op Pasen.  

En de belofte ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u’, die klinkt dan ook net even anders, 

niet enkel en alleen op de Heilige Geest wijzend, maar vooral ook op Jezus zelf, die als leraar met 

zijn leerlingen verbonden is en blijft, hen niet laat vallen, het afscheid is niet definitief. 

Het is niet definitief omdat het na Goede Vrijdag Pasen wordt en ook daarna is het niet definitief, 

zelfs niet na Hemelvaart, want Jezus blijft met ons mensen verbonden, ook nu na zoveel eeuwen 

klinken zijn woorden nog steeds, wijst Hij ons een weg ten leven en ook voor ons is er die belofte 

dat Hij eens terug zal komen en alle dingen nieuw zal maken. 

 

De lezing uit het Johannes-evangelie begint en eindigt met liefde, liefde die Jezus van ons vraagt 

niet zoetsappig of romantisch, met wolken en hartjes, maar liefde met je voeten in de aarde  

en je handen uit de mouwen, het is leven naar Gods geboden waardoor die liefde concreet wordt. 

Het is dat je die ander het leven gunt, de ruimte geeft  om tot haar of zijn recht te komen. 

Dat is makkelijk bij mensen die je lief vindt, het wordt lastiger als dat niet het geval is, 

maar dat is de weerbarstige opdracht die Jezus ons geeft. Wel een opdracht waaraan een belofte 

verbonden is, de belofte dat als we dit kiezen,  dat ons leven dan geworteld mag zijn in de liefde van 

God, de liefde die in Jezus zichtbaar en tastbaar wordt. 

 

Hele andere woorden dan die uit de lezing uit het boek Samuël, of toch niet? 

Waarom staan deze woorden uit het Johannes-evangelie en dat verhaal uit het boek Samuël vandaag 

samen op het rooster? 

Volgens mij is dat omdat ze allebei één van de meest wezenlijke dingen van het geloof verwoorden: 
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in beide lezingen gaat het ten diepste over God die niet loslaat het werk dat zijn hand begon 

en over ons menselijk antwoord daarop:  leven naar de regels ten leven, de geboden. 

Al die geboden die samenkomen in God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 

 

In het boek Samuël gaat het over het volk Israël dat een koning wilde en die kreeg in de persoon 

van Saul. Daarmee beschouwt Samuël in het hoofdstuk van vandaag zijn taak als beëindigd  

en hij spreekt daarom in een afscheidsrede het volk toe. 

In de hoofdstukken die volgen, blijkt het allemaal toch net even anders te liggen. 

Als koning Saul steken laat vallen, moet Samuël toch weer opdraven 

en als Saul er een al te grote puinhoop van maakt,  

moet Samuël op pad om een andere koning te zalven. 

 

Maar voor nu spreekt Samuël het volk nog één keer vermanend toe, in de verzen hiervoor is er zelfs 

sprake van donder en regen om het gezag van Samuël te benadrukken. 

Dat roept de nodige schrik op en dan vraagt het volk aan Samuël om voor hen te bidden dat ze niet 

zullen sterven. Samuël doet dan een dubbele belofte: hij bezweert het volk dat God hen niet zal 

verstoten, als ze maar leven volgens de geboden. En hij belooft het volk dat hij voor hen zal blijven 

bidden. Samuël als voorspraak voor het volk bij God. 

En dat is gelijk nog een verbinding met de lezing uit Johannes. Jezus belooft namelijk een trooster, 

een helper, een pleitbezorger bij God. Het Griekse woord dat hier staat, paraklètos, heeft 

verschillende betekenissen  en dat is terug te zien in verschillende bijbelvertalingen, die 

verschillende vertalingen van dit ene woord kiezen. De nieuwe bijbelvertaling heeft voor 

‘pleitbezorger’ gekozen. Pleitbezorger, voorspraak, dat is Jezus bij God voor wie hem volgen, dat is 

de Heilige Geest en dat was Samuël voor het volk. 

 

Behalve deze lijntjes met de evangelielezing, die van leven naar Gods geboden en van een 

voorspraak bij God hebben, was er aan de lezing uit Samuël nog iets dat bij mij bleef haken: 

In vers 25 is te lezen ‘Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning gedaan 

zijn’. Nogal dreigende woorden, maar daar gaat het me niet om. 

Het volk wilde een koning terwijl het een koning had:  de Eeuwige hun God is hun koning. 

Maar blijkbaar is dat uiteindelijk niet het grootste punt,  het wel of niet een aardse koning willen, 

kennelijk kan God daar wel overheen komen. Wat de doorslag geeft is hoe het volk en die koning 

leven:  of ze volharden in het kwaad, van God afgekeerd blijven of dat ze willen leven in 

verbondenheid met God,  God die zich met hen verbonden heeft. 

 

Blijkbaar kunnen wij mensen dingen verlangen die niet zijn wat God met ons voor ogen had, 

maar kan het dan toch nog goed komen, als we kiezen voor wat goed is, leven naar Gods geboden,  

leven in verbondenheid met God. 

Voor mij zit hier als het ware ruimte in, lucht, lichtheid: zelfs al leef je niet perfect, dan nog kan het 

goed komen. Misschien is dit wel wat genade is, of barmhartigheid, 

twee van die bijbelse woorden die niet zo erg in de mode zijn, maar die wel van grote waarde zijn. 

We hoeven niet perfect te zijn als we kiezen voor God. 

God laat ons niet los, laat ons niet verweesd achter. 

 

Dat is wat deze verhalen van zo lang geleden ons hier en nu te vertellen hebben: 

we worden uitgenodigd te leven naar God toegekeerd 

en dat hoeft niet moeilijk of hoogdravend of zweverig te zijn, 

het is zelfs niet direct een verloren zaak als je een keer de fout ingaat, 

het is eerder een kwestie van durven van volhouden, van steeds opnieuw beginnen, mogen beginnen 

als dat nodig is. Het is geloven met je hart, je ziel en je verstand, 

met hart en ziel en verstand God liefhebben boven alles en je naaste als je zelf 

elke dag opnieuw, met vallen en opstaan, in woorden, in wat we doen, 

zo leven in het licht van Gods genade.  

Moge het zo zijn. Amen. 


