
Abdijpreek 14  7-e zo. van Pasen  28 mei 2017 

Op.woord. 

 

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering de 7-e paas zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. We tellen de dagen af in deze zogenoemde pinksternoveen. We bidden speciaal tot en 
om de komst van de H. Geest Vergeten we Hem niet anders raakt alles uitgeblust. Zonder de Geest 
gaat het niet. Is er geen leven. Zijn we hulpeloos. We wachten op Hem, zien uit naar zijn komst zoals 
de leerlingen samen met Maria de moeder van Jezus in gespannen verwachting doen ( 1-e lez. ). In 
het evangelie richt Jezus zich biddend tot zijn Vader want Hij keert tot Hem terug. In die beweging 
krijgt alles letterlijk zijn plaats en worden ook wij mee- en in opgenomen. In de tussentijd komt de 
Geest, zijn Geest ons te hulp. Vragen we dat Hij ons ook vandaag in deze Eucharistie en doorheen 
heel ons leven mag leiden en brengen tot bij de Vader. Erkennen we ons tekort aan bezieling en 
Geestkracht en laten we ons door Hem tot nieuw Geest-e-lijk leven brengen. 

 

In een van zijn sketchjes vertelt de cabaretier Paul van Vliet dat hij in tijd van nood  weer eens tot 
God zou willen bidden. Als kind had hij dat ooit wel gedaan ‘maar zo snel dat herinnert Hij zich nooit !  

Leren bidden. Daar zijn zelfs cursussen voor en deskundigen.  Benedictus  Regel zegt daarover: we 
zijn en blijven  ‘beginners ‘. Blijf ernaar zoeken en je zult vinden: innerlijke rust is het halve werk; een 
goede start helpt zeker. Het is even ongrijpbaar als hoogst noodzakelijk. De mooiste opperste vorm 
van communicatie is wat dicht in de buurt komt.  Maar alleen Jezus maakt helder wat echt gebed is. 
Hem zien bidden ( en horen ! ) kan bijna ‘jaloers ‘maken op het diepe als eenvoudige niveau dat Hem 
kenmerkt. Het is voor Hem natuurlijk. Eigenlijk doet Hij niets anders. Heel zijn leven – zijn woorden 
en wonderen incluis – is een gebed van aktie of contemplatie ( of aktie in contemplatie en andersom 
ook tot op het kruis ). Het ‘onze vader ‘is hier een volmaakt voorbeeld van. Tot deze, Zijn Vader richt 
Jezus zich in het ‘hogepriesterlijk’gebed dat de voltooiing, bekroning vormt van het pascha- laatste 
avondmaal. In het eerste deel – het evangelie vandaag – bidt de Heer voor Zichzelf en voor zijn 
leerlingen. Het is zo alomvattend dat heel de Kerk, alle leerlingen en heel de wereld er al in mee 
opgenomen zijn. ( in een tweede deel wordt dat verwoord lees het zelf in Joh. 17 ) 

Wat is hier zo uitzonderlijk aan ? Heeft Jezus niet vaker gebeden ? Ja, maar hier vind je een beknopte 
samenvatting van heel zijn leven en werken ineen . Een spiritueel cv. En de realiteitswaarde is dat het 
ons erin betrekt. Het was niet alleen toen, het geldt voor ons nu en ieder na ons. De Heer geeft ons 
een inkijkje, een vertaling van zijn eigen persoonlijk onophoudelijk innerlijk spreken met zijn Vader, 
door de Geest.. We zijn hier m.i. bij het mooiste, misschien wel moeilijkste maar zeker meest intieme 
van Jezus’relatie met zijn Vader. Bidden is het geheim van zijn persoon; het mysterie dat zijn leven 
draagt. Uit deze nooit opdrogende bron haalt Hij zijn Geestkracht en energie elke dag opnieuw. Een 
levende, levenscommunicatie zonder weerga. 

Wat betekent dit ononderbroken gebed van Jezus – voor ons ? Staan wij erbij als bewonderaars maar 
ook buitenstaanders; zijn we toeschouwers of kunnen wij participeren en ons ermee verenigen ?. 
Gebed is ‘medicinaal ‘. Het kalmeert en voert tot vrede. Tot die gezindheid en geestesgesteldheid die 
ons innerlijk opbouwt en omvormt. Als wij deze gebedscommunicatie serieus nemen, toepassen in 
alle mogelijke situaties dan delen we in het wezenlijke wat werkelijk gelukkig maakt en tot ons 
welzijn strekt. 

De voorwaarden zijn geschetst in de 1-e en 2-e lezing. Gebed en vermogen om het lijden te dulden  ( 



Petr. Br. )verbindt Jezus op een sublieme wijze in zijn ongeevenaard gebed tot zijn Vader. Daarin 
neemt Hij ons mee !  

Willen wij ons voorbereiden op Pinksteren dan is gebed vereist. Maria toont dit aan. Als er een model 
en ervaringsdeskundige is dan zij die ons als geen ander leert bidden. De biddende kerk is vaak ook 
de lijdende Kerk. Vervolging kan benauwen en beklemmen  (  is liberale tolerantie de nieuwe 
vrijheids- chantage ? ) maar hoeft nooit te ontmoedigen. 

Jezus’gebed vormt een bedding die alles opneemt en letterlijk tot bij God brengt. Hij is het die alles 
geeft, die alles leidt. Alles is Hem door de Vader in handen gegeven. Met deze basis is bidden dus een 
levende verbinding die alles doortrekt en sneller dan welke andere vorm van ( al dan niet sociale ) 
communicatie ons innerlijk bereikt en zo motiveert en inspireert. 

Hoe vaak vergeten we ( ik ! ) niet dat God ‘bij me ‘is; dat er niets kostbaarder, duurzamer bestaat dan 
juist deze, Zijn aanwezigheid en nabijheid ? Daaruit voortdurend leven. Dat is wat Jezus doet. En dat 
is ook voor ons weggelegd. En hoe ? 

Niet als een prestatie – van erbij blijven, trainen en doorgaan – maar als presentatie – Heer, hier ben 
ik, spreek, ik wil naar U luisteren – wie hierbij aansluit ervaart dat de Heer je hoort en verhoort. 
Gebed is dan een levensader van ons geestelijk leven. Leven in en door de H. Geest die alles in ons 
mogelijk maakt.  

‘Dat ze U kennen ‘vat dit samen. De wapenspreuk van kardinaal Simonis bevat deze kern. Jezus 
‘afscheidsrede is geen treurzang maar een lofzang zoals heel ons leven mag zijn. Een dankgebed zoals 
de Eucharistie met heel zijn Persoon door de Geest. Hij schept een band die is en blijft: met God, 
elkaar en in onszelf. Dat we zo steeds leren bidden. Dan zal de Geest  voltooien, volbrengen waar Zijn 
Liefde ons toe aanzet. 

Amen. 


