
Abdijpreek 27 7-e paaszondag 13 mei 2018 

Op. Woord. Broeders en zusters, welkom . deze 7-e paaszondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, 
tevens moederdag in deze mei- Maria maand. Deze zondag wordt ook wel ‘wezenzondag ‘genoemd. 
Jezus belooft ons niet als ‘wezen ‘achter te laten. Evenals Zijn leerlingen wachten wij op de komst van 
de Heilige Geest. We zien gespannen naar Hem uit vol verwachting en in gebed. Bidden is wat Jezus 
ook doet voor zijn leerlingen en zo ook voor ons. Hoe zouden we het zonder Hem kunnen volhouden, 
volharden ? Midden in de wereld en toch niet van de wereld zijn; dat kan alleen als we behoed 
worden voor het kwaad en toegewijd zijn aan de Waarheid. Aan Hem, in Hem. Erkennen we ons 
tekort en ons te ‘werelds ‘gedrag en laten we ons opnieuw leiden door het Evangelie. Vragen we om 
inzicht en Gods ‘ontferming in de kracht van de Geest. 

 

Ik weet niet of u snel iets belooft. Van: dat zal ik voor je doen. Of ook: ik zal voor je bidden. Dat wordt 
soms onbewust gezegd maar ook zo vaak vergeten.. wie herkent dat niet.. als je eerlijk bent.. 
Wanneer Jezus bid is dat voor Hem iets heel natuurlijks. Het is zo gewoon dat het als feit weer 
buitengewoon wordt. Het is de bedding waarbinnen heel de binnenkant van Zijn leven zich afspeelt. 
Als hij dan op de laatste avond van zijn leven bid is dat in het kader van zijn zeer nabij naderend 
afscheid. Het is deze afscheids-rede die de evangelist Johannes  in 5 hoofdstukken ( 13 – 17 ) als 
kostbaar geschenk ons heeft nagelaten. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en Hij denkt, bid 
voor ons. Hij denkt aan ons ! Dat kan al ontroeren en verbazen maar het gaat nog veel verder. Jezus 
wendt zich bewust tot zijn Vader om ons persoonlijk in zijn band met Hem te betrekken. Hebben de 
apostelen dit verstaan en kunnen wij dat bevatten ? 

Wat van een apostel gevraagd wordt horen we in de eerste lezing uit Handelingen: getuige te zijn van 
de verrijzenis en zo geloofswaardig. En in zijn eerste brief spreekt ook Johannes hierover op basis van 
de liefde van God voor ons – elk van ons. Misschien denkt u – ja makkelijk praten. Toen was alles nog 
vers, tastbaar ervaren in die tijd maar waar kan ik dat nu in onze vrijwel volstrekt geseculariseerde 
wereld vinden en beleven voor mij ? Wat is de constante en de criteria waaraan ik dat nu kan weten 
en ervaren ? 

Er is iets dat ‘bewijs ‘overtreft namelijk Iemand die deze levende verbinding legt en dat is de Heilige 
Geest. Hij is de Helper. Als wij leven in de kracht van diezelfde ene heilige Geest worden wij 
ingevoegd in Jezus alomvattend gebed. Het is niet vermanend maar vertrouwen wekkend zoals Hij 
spreekt. Als een moeder die haar kinderen toevertrouwt aan Degene die alle vaders, moeders te 
boven gaat. God onze Vader wordt zo aangesproken op het hart dat Hem kenmerkt : Zijn zorg, de 
geborgenheid die Hem eigen is – niet alleen voor zijn Zoon Jezus maar nu ook voor ieder 
mensenkind. We zijn niet, noot meer alleen ! Beseffen we dit wel ? We worden niet alleen vergeten 
maar bewust met name gekend en genoemd. Jezus kent de toekomst, de tijd. Hij heeft weet van de 
Kerk en wereld en wat er speelt, toen, nu en straks.. en Hij vergezelt ons daarbij in tijd en 
eeuwigheid. We gaan Hem aan zijn hart, we zijn nooit uit zijn gedachten. Dat is de kern, dat is de 
onmetelijke vreugde die blijft en niet voorbij gaat. Sterker nog: heel de bedoeling is dat deze Vreugde 
ons deel is en steeds meer groeit. 

Tot die defintieve uitgroei moet de tijd overbrugd worden. Dat is denk ik de toewijding die we als 
kloosterling religieus mens beloven en beleven. God toe- gewijd zijn is een binding waarvan je kunt 
zeggen: je hoort voortaan de Heer toe. Absoluut. Bij een wijding en professie wordt dit tot in het 
uiterlijke zichtbaar hoezeer je van God bent. Het is een inbeslagname van heel je persoon. Een diep 
innerlijk gebeuren en verankering in Christus die heel je mens- zijn doortrekt en doordrenkt. Daar 
legt God dus zelf de grondslag voor. Dat geeft rust en maakt gerust: Hij doet het; je hoeft je maar bij 



Hem aan te sluiten. Ingevoegd, toegevoegd worden in heel je toewijding aan Hem. Ook dan komt de 
Vreugde los: je kunt het aan – je staat er niet alleen voor. De Heer zorgt dat zijn Vreugde in je blijft, je 
blijft bezielen.  

Maar ik preek niet alleen voor eigen parochie. Het gaat ons allemaal aan. We maken nu de 
overbrugging van hemelvaart tot Pinsteren. En dan na Pinksteren weer tot de Advent en dan is heel 
ons leven een overbrugging van de aarde – deze wereld – tot de hemel – waartoe we allen geroepen 
zijn. Daarom vraagt de Heer zijn Vader dat we Hem toegewijd zijn en blijven, in de Waarheid. 
Middenin de wereld ? Kan dat ? Ja, kijk maar naar Maria. Als er een model en voorbeeld is van ‘in de 
wereld zijn ‘en tegelijk niet ‘van de wereld ‘maar van God- zijn dan is zij dat. Ze is behoed voor het 
kwaad en kan daarom ons  evenals de Heilige Geest bijstaan. 

Dan kunnen ook wij – in het klooster en de wereld – als nieuwe bezielde mensen diezelfde wereld 
aan. Moeders kunnen dat praktisch vertalen vol creativiteit en vindingrijkheid. Want we zijn geen 
‘wezen ‘. De Heilige Geest is er al en sterkt ons. Leef uit Hem en merk het. Leef naar Hem toe. Dan 
ben je nooit meer alleen. 

Amen. 


