Bezinning 290: De Vader en de Zoon zijn een
Johannes 17,1-11a = 7° paaszondag A-jaar
Het Woord
Zo sprak Hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen,
toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht
over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt, het eeuwige leven te
schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die U gezonden
hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij
opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat
de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt, Uw naam bekendgemaakt. Zij waren
van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat
alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb, aan hen
doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben en ze geloven
dat U Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij
van U zijn – alles wat van Mij is, is van U en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen Mijn
grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven
wel in de wereld.’
Stilte bij het Woord
Een woord bij het Woord
Net voordat Jezus gevangen genomen wordt, bidt Hij tot de Vader. Uit dit gebed blijkt de eenheid
van Jezus met de Vader. Vanaf het begin leeft Hij in een diepe relatie met God en is Hij
voortdurend in gesprek met Hem. Alleen vanuit deze realiteit begrijpen we zijn woorden en daden.
Enkel zo verstaan we zijn trouw tot het uiterste, het uur, zijn sterven aan het kruis. Zelfs het diepste
lijden, het sterven aan het kruis, trekt Hem niet weg uit de eenheid met zijn Vader.
De Vader heeft Jezus macht gegeven. Die macht wordt hier helder omschreven. Jezus mag aan de
mensen geven wat Hij van de Vader gekregen heeft: het eeuwige leven. Dat wil zeggen: het leven
met God, in eenheid met de Vader. En dat leven in eenheid met de Vader is nu al mogelijk, terwijl
we nog in de wereld zijn.
Het is verrassend hoe vaak het werkwoord ‘geven’ in dit gebed voorkomt. De Vader geeft aan de
Zoon en de Zoon geeft aan de mensen. De Vader geeft veel aan de Zoon: de macht over alle
mensen, het eeuwige leven, een heel eigen levenstaak, enkele mensen in het bijzonder en eigenlijk
‘alles’. En alles wat Jezus van God krijgt, geeft Hij door aan de mensen.
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We worden met dit gebed dus meegenomen in de intimiteit tussen Jezus en God. Johannes gebruikt
hier de woorden uit het verhaal dat we kennen als de verloren zoon uit het Lucasevangelie. De
vader zegt aan de oudste zoon: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van u.’
Het Woord in mijn leven
Ik zoek vijf woorden om de relatie tussen Jezus en de Vader te omschrijven. In welke zin is leven in
Gods eeuwig leven nu al mogelijk? Besef ik wat de Vader, de Zoon en de Geest mij geven? Geef ik
dat door aan anderen? Ervaar ik dat God altijd bij mij is? Hoe?
Bidden met het Woord 1
Ik bid het gebed van Jezus: zie de tekst onder ‘Het Woord’.
Bidden met het Woord 2
Heer Jezus Christus,
Gij zijt een met de Vader.
Alles deelt Gij met Hem
en wat Gij met God deelt,
geeft Gij aan ons, mensen.
En Gij wilt nog meer:
dat ook wij deel uitmaken
van de intimiteit die er is
tussen U en de Vader.
Leer ons toch altijd weer
hoe we thuis kunnen zijn
bij U en de Vader
en uit de eenheid met U
ons leven kunnen leiden.
Leer ons vanuit Uw eenheid
in eenheid leven met allen,
die Gij ons toevertrouwt. Amen.
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