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Het afscheid van Jezus bij het laatste avondmaal was pijnlijk. Ze zouden elkaar los moeten laten. Maar het was 

ook hoopvol. Jezus zal zijn vrienden niet als wezen achterlaten, maar Hij belooft hen zijn aanwezigheid en de 

kracht van zijn Heilige Geest. Ook vandaag in deze eucharistie, mogen wij die aanwezigheid en die kracht 

beleven. Laten we ons hart ervoor openen. Hij wil ons bemoedigen. Erkennen we eerst in stilte onze zonden 

om het mysterie van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Als wij op een verjaardagsfeestje komen, of naar een receptie gaan bij een afscheid of een jubileum, dan 

nemen we graag een cadeautje mee. Het is altijd lastig om iets origineels te vinden, het wordt gauw een fles 

wijn of een boekenbon, een doos chocola of een bos bloemen, allemaal bekende zaken waar mensen toch blij 

mee zijn. Je geeft iets om je dank uit te drukken of je waardering, of je vriendschap. Wat je geeft is minder 

belangrijk dan het gebaar van aandacht en hartelijkheid. Een cadeau drukt meer uit dan je in woorden kunt 

zeggen. 

Bij het afscheid van Jezus, aan het laatste avondmaal, gaat het ook zo, maar precies andersom. Hij houdt een 

afscheidswoord, Hij stelt de eucharistie in en Hij belooft zijn heilige Geest. Bij zijn afscheid krijgt Hij geen 

cadeaus maar Hij geeft ze. ‘Op mijn gebed zal de Vader jullie een andere helper geven om voor altijd bij u te 

blijven, de Geest van de waarheid. Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn’. Dit is niet zomaar een geschenk, maar 

het meest dierbare wat Jezus kan geven. De Geest die hem bezielt, de Geest die Hij deelt met de Vader, de 

Geest waardoor mensen in Hem kunnen leven, de Geest die het aanschijn van de aarde vernieuwt, die Heilige 

Geest belooft Jezus aan zijn leerlingen. Die zal altijd bij hen blijven en hen kracht en moed geven’. Deze belofte 

van het grootste geschenk voor zijn leerlingen heeft hen, denk ik, enorm bemoedigd, ook al beseften ze nog 

niet volledig wat die Geest in hen zou doen. Dat zijn ze pas met Pinksteren gaan ervaren. 

‘Ik zal jullie de Geest van de waarheid geven’, dat zegt Jezus ook tegen ons. En misschien mag je er wel van 

maken: ik heb jullie de Geest van de waarheid gegeven. Wij hebben inderdaad dat grote geschenk van God, Hij 

zelf, zijn eigen Geest, ontvangen toen wij het sacrament van het Vormsel kregen. Voor de meesten van ons is 

dat lang geleden, in onze kinderjaren, gebeurd. Misschien dat je op dat moment nog niet zo goed besefte wat 

dat handoplegging en die zalving inhoudt. We horen het ook in de eerste lezing van vandaag, dat de apostelen 

Petrus en Johannes samen naar Samaria gaan, waar diaken Filippus veel gepreekt heeft en talrijk mensen het 

doopsel toegediend heeft. Nu komen de apostelen om hen door de handoplegging de gave van de Heilige 

Geest mee te delen en zo de opname in de kerk te voltooien. Ik heb zelf, in de jaren dat ik in het bisdom 

Groningen-Leeuwarden als vicaris werkte, honderden kinderen het sacrament van het vormsel mogen 

toedienen. Daarbij benadrukte ik altijd dat God in dit geschenk het allermooiste en grootste cadeau geeft: zijn 

eigen aanwezigheid en zijn kracht. Het was voor die jonge kinderen vaak moeilijk te begrijpen, zoals het dat 

misschien ook voor ons nog is. Het is daarom des te zinvoller om regelmatig eens stil te staan bij die 

werkelijkheid van Gods Geest in ons. Ik geloof dat die stille kracht in ons wonderlijke dingen kan doen. Dat wij 

tot veel in staat zijn, veel liefde en toewijding en inzet, als wij ons wat meer laten leiden door die Heilige Geest. 

Gods Geest wil in ons geactiveerd worden, door ons geloof. Als wij bidden: Help mij Heilige Geest, dan zal Hij 

ons helpen om onvermoede dingen te doen, meer dan wij gedacht hadden. 

In zijn afscheidsrede gaat Jezus nog even door. Hij benadrukt dat de Heilige Geest niet los staat van hem zelf. ‘Ik 

zal jullie niet als wezen achterlaten’, zegt Hij, ‘ik leef en jullie zullen mij zien. Ik zal in jullie leven en jullie in 

mij.’Door die Heilige Geest wordt onze band met Jezus ook verdiept en versterkt. Door Gods Geest leeft de 

Zoon van God in ons en wij in hem. Klinkt ons dat wat al te hemels? Maar het is een aardse werkelijkheid. Juist 

in ons gewone, alledaagse leven, mogen wij weten dat we in Christus zijn, dat zijn liefde ons draagt, dat wij 



kunnen steunen op zijn kracht. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus. Hij kent ons en 

houdt van ons en is voortdurend bij ons. Dat is ons geloof, een groot wonder, de basis van ons leven. 

Maar Jezus’ afscheidstoespraak is nog niet beëindigd. Hij gaat nog een stap verder. Het grote mysterie van God 

heeft immers drie aspecten. De Geest die in ons werkt, de Zoon in wie wij leven en die altijd bij ons is. En via 

Hem staan we in rechtstreeks contact met de Vader. Jezus is in de Vader en wie met Hem verbonden is, zal zelf 

ook door de Vader bemind worden en thuis mogen komen bij de Vader. Zo spreekt Jezus vanmorgen niet alleen 

over de heilige Geest, maar over de Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons omgeeft, die ons begin 

en einde is, in wie wij leven, bewegen en zijn. 

Als Jezus ons belooft dat de Heilige Geest zal komen, dan geeft Hij ons eigenlijk deze ervaring, van het leven in 

de Drie-ene God. Dat is prachtig om in je hart te weten en het daar te bewaren. Maar kun je er ook iets mee in 

je alledaagse leven? Daarover spreekt de apostel Petrus in zijn 1e brief. Hij zegt dat we altijd bereid moeten zijn 

om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons leeft. Spreken over ons geloof, over onze hoop, over 

onze verbondenheid met het geheim van God? Kunnen we dat wel? Verdedig u met zachtmoedigheid, zegt 

Petrus. Ja, je mag best opkomen voor je geloof, voor je band met de Heer. De Heilige Geest zal je daarbij 

helpen en je de goede woorden ingeven. In alle eenvoud breng je iets onder woorden van de liefde van God, 

die jou leven rijk maakt en die gericht is op alle mensen. Maar dat gaat niet alleen met woorden. Petrus spreekt 

ook over een christelijke levenswandel. Als mensen zien dat je een goed, eerlijk, betrouwbaar mens bent, die 

iets voor een ander over heeft en die het onrecht van anderen met geduld probeert te verdragen, dan zullen ze 

bewondering en respect voor je hebben en begrijpen dat je zo je geloof in praktijk brengt. 

Het is een groot cadeau, de gave van de Heilige Geest, een geschenk dat we met ons vormsel kregen. Maar het 

vraagt dat er iets mee doen. Een geschenk laat je niet ongebruikt liggen, maar je gaat er iets mee doen; zoals je 

een boek gaat lezen of een spel gaat spelen, zo wil Gods Geest geactiveerd worden. Als je je door Hem laat 

leiden kunnen er mooie, bijzondere dingen gebeuren in je leven. Laten we op weg naar het Pinksterfeest, dat 

we over veertien dagen vieren, regelmatig bidden: Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, geef 

ons de ware wijsheid en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Amen. 

  


