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Zondag 2 juni 2019 

 zevende van Pasen – ‘exaudi’, hoor mij! 

 
 

Lezing uit de profetie: 1 Samuel 12,18-25 

 

Inleiding op het evangelie = lied: ‘Gij, Jezus Christus, 

opgestegen’: lied 380, 1+2 

 

Evangelielezing: Johannes 14,15-21 

 

Lied: ‘Gij, Jezus Christus, opgestegen’: lied 380, 3+4 

 

Overweging 

 

Dit is een vreemde, lege zondag. Een zondag met een 

sfeer van verlatenheid en onzekerheid. Van angst, zelfs: 

wat gaat er komen? ‘Wezenzondag’ wordt die wel 

genoemd. Een wees in bijbelse zin: dat is iemand die geen 

bescherming meer heeft. Jezus is naar de hemel 

opgevaren, weg, vertrokken, of hoe je het ook maar 

zeggen wilt. We blijven verweesd achter. Hoe gaat het 

verder? Hoe loopt het af? Of is het al afgelopen…? 

‘Hoor mij!’ is de kreet die al eeuwenlang op deze zondag 

klinkt. Een noodkreet. Het zijn woorden uit psalm 27. 

“Hoor mij, Eeuwige, als ik tot u roep, wees genadig en 

antwoord mij.” 

 

Zo kan het zijn, in je leven. Angst die je de keel 

dichtsnoert. Onzekerheid die verlamt. Je hoeft maar te 

denken aan de onzekerheid die velen kennen die ooit 

hebben moeten wachten op de uitslag van een 

onderzoek. Spanning rond je eigen gezondheid – of de 

gezondheid van iemand van wie je veel houdt, misschien 

nog wel erger. Angst van ouders die niet weten waar hun 

kind is. Die bang zijn dat hun puber teveel drinkt; drugs 

gebruikt; niet de goede vrienden heeft. Angst om een 

ouder die de weg kwijt is. Angst om iemand van wie je 

houdt die in een inktzwarte depressie is beland. Angst als 

iets van dit alles jouzélf overkomt. 

Hoe gaat het verder? Hoe loopt het af? Of is het al 

afgelopen…? 

 

Ook in de lezingen klinkt de onzekerheid. 

Geef ons een koning, hebben de Israëlieten aan Samuël 

gevraagd. Die kan ons beschermen. Die zorgt voor ons. 

En ze kregen een koning. Maar een koning kan niets 

beginnen tegen de elementen. En terwijl de tarwe rijp op 

het land staat, gaat er een verpletterend noodweer 

overheen. Angst steekt de kop op: hoe komen we nu aan 

eten dat ons door de winter helpt? Wie of wat zal ons 

beschermen tegen de honger? 

 

De evangelist Johannes vertelt van Jezus’ laatste uren 

met zijn leerlingen. Jezus heeft hen de voeten gewassen. 

Hij spreekt van verraad. Hij spreekt in raadselachtige 

woorden van zijn einde. En hij spreekt van verloochening. 

Hij zegt de laatste dingen die gezegd moeten worden. Er 

heerst een plechtige en tegelijk dreigende sfeer. Je voelt 

de spanning stijgen. De leerlingen stellen verbijsterde 

vragen. Hoe moet het nu verder? Hoe gaat dit aflopen? 

 

Als we toch eens konden weten hoe het afloopt. Hoe de 

dingen in ons leven aflopen. Hoe het zal gaan met… Zou 

dat helpen? Maakt het ons minder angstig, minder 

gespannen? Worden we er gelukkiger van? 

 

De afgelopen weken was er gedoe rond de serie Game of 

Thrones. Is hier iemand die die serie heeft gevolgd…? 

 

Game of Thrones is een serie over de strijd om de macht 

in Westeros. Het is een verzonnen verhaal. Maar toch 

niet helemaal: er zit veel in wat we herkennen. Het spel 

om de macht; de slachtoffers die daarbij vallen; de 

moeite die het kost om je doel te bereiken; de strijd op 

leven en dood; de vaak dunne lijn tussen goed en kwaad. 

De serie is gebaseerd op boeken van de Amerikaanse 

auteur George Martin. Terwijl hij nog aan het schrijven 

was, begon de verfilming al. Het werd een doorslaand 

succes. Wereldwijd keken miljoenen mensen.  

Maar Martin is niet zo’n snelle schrijver. Hij is nog bezig 

met het schrijven van de laatste delen van zijn boeken. 

Dat ging de filmproducenten en vooral de kijkers te 

langzaam. Zij wilden weten hoe het afloopt, zo snel 

mogelijk. 

De producenten besloten, in overleg met Martin, om zelf 

het script voor de laatste seizoenen te schrijven. Een paar 

weken terug was de laatste aflevering te zien. 

En wat denk je: veel mensen zijn niet tevreden over de 

afloop. Die klopt niet met wat zij dachten dat er ging 

gebeuren. Ze hadden het zich anders voorgesteld. 

Anderhalf miljoen fans tekenden daarom een verzoek aan 

de producenten: schrijf het laatste seizoen maar 

opnieuw. Het slot moet over. 
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Het is natuurlijk vrij bizar dat zoveel mensen zich druk 

maken om de afloop van een fantasieserie. Maar dit laat 

ook nog iets anders zien: het kennen van de afloop doet 

niet altijd goed. 

 

Willen we de afloop wel weten? Wil je die weten, ook als 

die je schokt of verdrietig maakt? 

Hebben we niet meer behoefte aan iets anders? En wát 

dan? 

 

De verhalen geven antwoorden. Zowel in het boek 

Samuël als in het evangelie van Johannes worden 

antwoorden op bange vragen gegeven. Maar het zijn geen 

antwoorden die de afloop verklappen. Het zijn 

antwoorden in de vorm van aanmoedigingen. In de vorm 

van woorden van hoop. Geen échte antwoorden dus. En 

toch zijn het antwoorden. Woorden die je een manier van 

leven leren waardoor de afloop misschien, uiteindelijk, 

niet meer zo belangrijk is. 

 

Samuël zegt tegen zijn angstige volksgenoten: je hoeft 

niet bang te zijn, zolang je God trouw blijft. 

God trouw blijven, wat is dat? 

Samuël legt het uit. Het wil zeggen: niet afdwalen. “Dwaal 

niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en 

niet bevrijdt, omdat het niets is,” zegt hij. 

Hoeveel is er niet in ons leven wat ‘niets’ is. Je gelijk 

willen halen. Iemand iets betaald willen zetten. De 

slimste, beste, mooiste willen zijn… 

Dit soort dingen kunnen ons bezighouden. Maar als we 

een stapje naar achteren zetten en goed kijken, weten 

we: ze zijn ‘niets’. 

Ga het goede en rechte pad, zegt Samuël. “Dus: heb 

ontzag voor de Eeuwige en wees hem oprecht, met hart 

en ziel toegewijd.” Of, in woorden van Jezus: “houd je aan 

mijn geboden.” 

Wat betekent dat, God toegewijd zijn? Wat zijn die 

geboden? 

Jezus is er helder over, telkens herhaalt hij wat de Torah 

hem leert: het gaat om liefde. Heb God lief én je naaste, 

want die is zoals jij. Liefde. Laat liefde nu en altijd je doel 

zijn. Liefde voor het leven dat God je geeft; liefde voor de 

schepping waarin je God ontmoet. Focus op die liefde in 

het hier en nu. Kome wat komt. Want díe is wat het leven 

zin geeft. Die biedt tegenwicht tegen alles wat ‘niets’ is, 

alles wat niets oplevert en niet bevrijdt. 

 

En nee, dan weet je nog niet hoe het afloopt. Dan hebben 

nog altijd onzekerheid en angst je van tijd tot tijd in de 

tang. Misschien duurt dit wel een leven lang. Misschien 

dat we aan het eind pas weten, écht weten dat het niet 

om de afloop gaat. 

Maar we kunnen hierin groeien. Groeien in het ontzag 

voor de Eeuwige; groeien in lief hebben. Met geduld en 

volharding, stukje bij beetje. 

 

Onze organist Simon deed me woorden aan de hand van 

de dichter Rainer Maria Rilke. Woorden over geduld. 

Misschien hebben we dat, in ons groeien in liefde, nog 

wel het meest nodig. 

 

Men moet de dingen de eigen, stille, 

ongestoorde ontwikkeling laten 

die diep van binnen komt 

en die zich door niets laat haasten of versnellen; 

eerst volledig rijpen – en daarna baren… 

 

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt 

en die rustig in de lentestormen staat, 

zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen. 

Die zomer komt toch! 

 

Maar hij komt alleen bij de geduldigen 

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt 

zo zorgeloos stil en wijds… 

 

Men moet geduld hebben 

met de onopgeloste zaken in ons hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben, 

als gesloten kamers, 

en als boeken die in een zeer vreemde taal 

geschreven zijn. 

 

Het komt er op aan alles te leven. 

 

Als je de vragen leeft, 

dan leef je misschien langzaam maar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag 

het antwoord in. 

 

 

Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811 


