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Zondag 22 mei 2022 

 zesde van Pasen 

 
 

Lezing uit de profetie: Joël 2,21-27 

 

Lied: ‘Vrees niet, Gij land’: lied 687, 1+2+3+9 

1 en 3 cantorij, 2 en 9 allen 

 

Evangelielezing: Johannes 14,22-29 

 

Acclamatie: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar 

Hildegard von Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw 

LiedFonds) 

 

Overweging 

 

We zaten met een kleine groep bij elkaar. Een stel 

krachtige mensen, allen actief in activiteiten voor 

kinderen en jongeren. Richard. Anne. Jacquelien. Bianca. 

Gerwin. Ilse. Anja. En we bogen ons over de kinderdienst. 

De basiscatechese. 

In april hebben we een enquête gehouden. Die vertelt ons 

dat de kinderdienst wordt gewaardeerd. Daarnaast willen 

we jeugd-doe-diensten starten. Ze zijn bedoeld voor 

dezelfde groep plus de wat oudere kinderen. Op 26 juni is 

de eerste. We zijn benieuwd. Hoe zal het gaan? Zal er 

animo zijn? Krijgen we de basiscatechesegroep die twee 

jaar geleden afzwaaide, ook mee? Emma en Iris, Jan Jelle 

en Zeger, Pien en Linde, Nienke en Sjoerd, Thies en Sarah, 

Fay en Benthe… 

 

Onvermijdelijk gaat het ook over de terugloop. Hoe 

weinig kinderen er soms zijn. Volwassenen zijn er 

trouwens ook minder. Hebben we topvoorgangers als 

Jean-Jacques Suurmond en Bernadette van Dijk, zijn er 

maar weinig kerkgangers. Misschien vieren meer mensen 

online mee…?  

Sinds de twee coronajaren is het anders. Misschien is u 

dat ook opgevallen. We moeten wennen aan het feit dat 

we met echt een stuk minder mensen zijn. Welke kant zal 

het opgaan met de Eshofgemeente? De gedachte kan je 

bekruipen dat we de laatst overgeblevenen zijn. Kerken 

doen er in de samenleving steeds minder toe. Mensen 

sluiten zich almaar minder vaak aan bij een groter 

verband van betekenisgeving. 

We hebben vanmorgen drie theologiestudenten in ons 

midden – straks zullen ze zich voorstellen. Ze doen hier 

vandaag een onderzoekje voor hun vak missiologie. Voor 

velen van ons die volwassen kinderen hebben, geldt dat 

die kinderen de kerk vaarwel hebben gezegd. Ze hebben 

dikwijls geen band meer met kerk en geloof. Hoe gaan we 

als ouders daarmee om? En wat betekent het voor ons? 

En wij zelf: waarom zijn wij hier? Wat houdt ons bij de 

kerk? Blijven we betrokken? Geloven we het zelf allemaal 

nog wel? 

 

Je zou kunnen denken dat dit iets is van deze tijd. Iets dat 

bij het nu hoort. De twijfels. De verminderende 

belangstelling voor de kerk en voor het christelijk geloof. 

En daarbovenop ook nog de terugloop na corona. 

Maar dat is niet zo. Dit is niet iets van nu – dit was er tóen 

ook al. In de tijd toen Johannes zijn evangelie schreef. 

Het evangelie ontstond in een tijd van onzekerheid. Jezus 

is al tientallen jaren dood. De herinnering aan hem is aan 

het verdwijnen. Toen hij nog leefde, was er de hoop dat 

hij iets zou veranderen. Dat de wereld er anders uit zou 

gaan zien. Maar na zijn dood draait de wereld door alsof 

hij er nooit is geweest. 

 

Hiernaast horen we een profetie van de profeet Joël. Het 

leesrooster schotelt ons een eenzijdige keuze voor. We 

horen woorden van hoop, van troost. Maar de context is 

helemaal niet zo hoopvol en troostend. Joël schrijft in een 

tijd vol strijd. Afgebrande akkers. Verwoeste oogsten. 

Gebrek aan water. Denk aan de beelden van Marioepol. 

Een onleefbare stad waar niets meer is: geen water, geen 

stroom, geen infrastructuur, geen huizen om in te wonen. 

Helemaal niets.  

 

Tegen die achtergrond laat Johannes een vraag klinken 

uit de mond van Judas, één van de leerlingen van Jezus. 

Hij vraagt: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet 

aan de wereld bekendmaken, Heer?’  

Dit is geen vraag uit het moment zelf. Dit is een vraag 

achteraf. Van mensen die niet weten hoe nu verder. Die 

zich afvragen waarom het groepje aanhangers slinkt. 

Mensen die niet begrijpen waarom God zo slecht is in PR. 

We zijn met steeds minder mensen – houdt het na ons 

op? Jezus is er niet meer. Zijn gedachtegoed is ons 

dierbaar, is ons heilig zelfs, maar hoe bewaren we dat als 

er geen nieuwe aanwas is? Als er steeds minder mensen 

worden gedoopt; als er niemand meer belijdenis doet; als 

de kerken leeglopen? De meeste mensen hebben geen 

boodschap aan kerk en geloof… 
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Ook vertwijfeling klinkt. Hebben we het soms verkeerd 

gezien? Is dit toch níet een boodschap die de wereld kan 

veranderen? Hebben we ons aan een strohalm willen 

vasthouden die geen houvast bood?  

 

Jezus antwoordt. Hij doet dat, volgens Johannes, met een 

verhaal over liefhebben. Liefhebben is de basis. De kern 

waar alles steeds op terugkomt. Heb lief, dat is feitelijk 

het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van Judas. Heb 

lief. Want als je dat doet, zullen mijn Vader en ik bij je 

komen wonen. 

Een indirect antwoord is het. Zó maak ik me aan de 

wereld bekend, zegt Jezus: door bij je te komen wonen 

wanneer je leeft vanuit liefde. 

En hij steekt zijn leerlingen een hart onder de riem. Wees 

niet bang dat mijn gedachtengoed verdwijnt, zegt hij. Wat 

echt van belang is, zal blijven en beklijven. “Later zal de 

pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn 

naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in 

herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.” Hij 

vervolgt: “Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” 

Kijk, zegt Johannes. Jezus heeft het vóór zijn dood al 

tegen ons gezegd. Hij kende het donker van onze 

werkelijkheid. En hij realiseerde zich heel goed dat zijn PR 

niet de beste was. Tenminste, niet in de ogen van de 

wereld. Hij komt niet met grote campagnes en slogans. Hij 

gaat niet de boer op om aanhang te winnen. Hij doet niet 

mee aan opiniepeilingen en doet niet aan 

marktonderzoek. 

Waar het bij hem om gaat is de binnenkant. Om de ziel 

die liefheeft. Om het hart dat aanzet de goede dingen te 

doen. In jou ben ik aanwezig, zegt hij, wanneer je je laat 

leiden door genegenheid, mildheid, geduld, eenvoud, 

trouw, warmte, mededogen. Of, om het in één groot 

woord samen te vatten: door liefde. 

Intussen draait de wereld gewoon door. Intussen kan het 

zijn of ik nooit heb bestaan. Maar weet: jullie zijn niet 

alleen. In de Geest ben ik erbij. 

 

Misschien heeft het de gemeente van Johannes wel 

getroost.  

Het kan óns troosten, wanneer we ons afvragen wat we 

verkeerd doen. Hadden we onze kinderen die de kerk 

vaarwel hebben gezegd, anders moeten opvoeden? Juist 

meer mee moeten nemen op zondag? Of juist minder? 

Hoe breng je aan kinderen en kleinkinderen iets bij van de 

waarde van geloof? Van vertrouwen op een God die het 

goede in je naar boven haalt? Van de waarde van 

geloofstraditie, van kerkmuziek, van liederen die je 

uittillen boven jezelf en het alledaagse? 

 

Veel houvast biedt dit niet. Een strohalm kun je nog zien, 

vastpakken. Maar de belofte van Jezus, dat er een 

‘pleitbezorger’ zal zijn, een Geest die ons alles duidelijk 

maakt en in herinnering roept? Die voelt misschien wel 

als nog minder dan een strohalm. Hetzelfde geldt voor de 

belofte van Joël. Hoe mooi ook verwoord. ‘Wees niet 

bang meer…’ ‘Wees blij…’ Hoe kun je dat zeggen tegen de 

bevolking van Marioepol? 

 

Hoe reageren we hierop – eerst zien… dan geloven…? 

Wat onszelf betreft en de toekomst van onze gemeente: 

troost het ons dat we niet de eersten en ook niet de 

enigen zijn, met deze onzekerheid, met vragen hoe het 

verder moet? Dat ook de gemeente van Johannes hier al 

mee worstelde? Helpt het ons om de schouders eronder 

te zetten; om met onze eigen talenten bij te dragen wat 

we kunnen? 

Of zakken we weg in onverschilligheid en somberheid, 

een handige afweer als je geen zin hebt om je er nog druk 

om te maken of om je in te spannen? 

Misschien is de belangrijkste vraag wel: kunnen we en 

durven we vertrouwen op de Geest…? 

 

Hildegard von Bingen leefde in de twaalfde eeuw. Ze was 

een geleerde vrouw en abdis van een vrouwenklooster. 

Bijzondere composities en mystieke teksten staan op 

haar naam. Maar erkenning was iets moeilijks. Als vrouw 

had ze weinig in te brengen in de kerkelijke wereld, 

hoeveel ze ook te zeggen had. 

Maar ze weigerde zich neer te leggen bij onverschilligheid 

en somberheid en andere zwarte kanten van het bestaan. 

Vanuit haar diepe vertrouwen op God schreef ze ‘Levend 

Woord’. In haar lied beschrijft ze hoe Gods Woord werkt 

– of, zou je kunnen zeggen, hoe Gods Geest werkt. Sterk 

als de onverwoestbare natuur. Liefde als dauw. 

Onderhuids kloppend als purperrood bloed. Een stromen 

dat nooit ophoudt. Zelfs koude adem, adem van dood, 

kan dit woord niet weerstaan. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Wij wachten op de Geest beloofd’ (t. Marijke de 

Bruijne, muziek Anneke van der Heide; ZZZ 735; n.a.v. een 

noveen: negendaags gebed om de komst van de Geest) 


