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Bezinning 298: Vertrouwen is het paswoord 1
Johannes 14,1-12 = 5° Paaszondag in het A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer
Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen en
dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:
‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen
weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door Mij. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen en vanaf nu kennen jullie
Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer,
meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je Me niet, Filippus?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik
tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me: Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik
verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als Ik en zelfs meer dan dat, Ik ga immers
naar de Vader.’
Een woord bij het Woord
De twee grote woorden van deze tekst zijn ‘vertrouwen’ en ‘geloven’. Jezus stelt de leerlingen
gerust: ze mogen God en Hemzelf vertrouwen. Dat vertrouwen leidt tot daden, even groot als die
van Jezus en zelfs grotere. Met de vele christenen in de wereld brengen we immers veel liefde,
menselijkheid, vreugde, geloof in de verrijzenis, hoop …
De zin ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ vatten we best inclusief op. Alle mensen
kunnen bij God komen, ook wie tot een andere godsdienst behoren. Het is goed alle mensen de
vreugde van verbondenheid met God te gunnen.
Jezus verwoordt hier eenvoudig en toch heel diep zijn unieke eenheid met de Vader. Men mag zelfs
zeggen dat Christus het gelaat van de Vader is. Hij laat de Vader zien en wel helemaal. De eenheid
tussen Vader en Zoon heft het verschil tussen Hen niet op, maar bevestigt ze.
In deze paastijd geeft Jezus ons veel hoop. Het is een mooie belofte te weten dat de mens na zijn
dood opgenomen wordt in zijn uiteindelijke thuis, het huis van de Vader met vele kamers.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de twee Bartimeus lectio divinagroep van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen.
Met dank aan de drie en acht deelnemers die op 15 mei 2014 rond dit evangelie samenkwamen.
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Het Woord in mijn leven
Ken ik de weg naar de plaats waar de verrezen Heer is? Heb ik de Vader gezien? Ken ik Jezus
Christus (voldoende)? Waarom verlang ik ernaar om de Vader te zien? Geloof ik dat Jezus in de
Vader is en de Vader in Jezus?
Bidden met het Woord
Jezus Christus, verrezen Heer,
Gij belijdt Uw geloof:
Gij zijt in de Vader
en de Vader is in U.
Gij zijt Gods gelaat.
Ik geloof dat Gij de weg zijt.
Ik geloof dat Gij de waarheid zijt.
Ik geloof dat Gij het leven zijt.
Doe Uw werk door mij
als dienst aan velen,
zoals de Vader door U
zijn werk doet voor mij
en de andere mensen.
Versterk mijn vertrouwen in U:
vertrouwen is het paswoord
van ons christelijk geloof. Amen.
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