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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
7e zondag van Pasen, 29 mei 2022 

 

Inleiding 

Vanuit een innige verbondenheid bidt Jezus tot zijn 

Vader om eenheid. In de wereld van vandaag, 

waarin oorlog en geweld een dagelijkse realiteit is, 

waarin de sterksten heersen en alles om geld draait, 

waar de nadruk ligt op het individu, is bidden om 

eenheid meer nodig dan ooit. 

 

Evangelie: Johannes 17, 20-26 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 

Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik, maar ook 

voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij 

allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in 

U; dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld 

gelove dat Gij Mij gezonden hebt.  

Ik heb hun de heerlijkheid gegeven 

die Gij Mij geschonken hebt, opdat 

zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in 

hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt 

één zijn en opdat de wereld zal 

erkennen dat Gij Mij hebt gezonden 

en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij 

hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij 

die Gij Mij gegeven hebt met Mij 

mogen zijn waar Ik ben, opdat zij 

mijn heerlijkheid mogen 

aanschouwen, die Gij Mij gegeven 

hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad 

voor de grondvesting van de wereld. 

Rechtvaardige Vader, al heeft de 

wereld U niet erkend, Ik heb U 

erkend, en dezen hier hebben erkend 

dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun 

geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde 

waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik 

in hen. 

 

Ter overweging 

Misschien vraagt u zich wel af wat u zojuist gelezen 

heeft. Het is best een ingewikkelde lezing en eigenlijk 

zou je het een paar keer moeten lezen want er zit een 

heleboel in. 

De periode zo tussen Hemelvaart en Pinksteren, de 

pinksternoveen, is eigenlijk een stilte voor de storm 

van Pinksteren. En tijden van stilte zijn bij uitstek uren 

om te bidden. In de lezing van vandaag doet Jezus dat 

en Hij bidt daarbij om eenheid. Dat staat er tot 3 maal 

toe: "opdat zij één zijn zoals wij (d.w.z. Jezus en zijn 

Vader) één zijn". En verder staat er dat ook wij in hen 

mogen zijn, opdat de wereld zal gaan geloven dat God  

 

Jezus gezonden heeft. Het gaat hier om de 

verbondenheid van de christenen met Jezus. Maar niet 

alleen die eenheid wordt bedoeld: in Jezus' gebed gaat 

het ook om de onderlinge verbondenheid van 

christenen met elkaar, om eenheid tussen alle mensen. 

Het gaat om een nieuw soort eenheid. Het bijzondere 

van deze eenheid is dat het gebaseerd is op de 

onderlinge verbondenheid van Jezus met zijn Vader. 

Afgelopen donderdag met Hemelvaart hebben we 

gehoord dat Jezus opsteeg ten hemel, en zoals we dat 

iedere viering weer belijden: zit aan Gods rechterhand. 

Op de laatste avond voor zijn lijden, heeft Jezus het 

gebed gebeden waarvan wij het laatste deel gelezen 

hebben. En Hij voelt zich op dat 

moment verbonden met zijn Vader, 

Hij zegt: "opdat allen één mogen zijn 

zoals Gij, Vader, in Mij bent en ik in 

U". Dàt is het nieuwe.  

Wat ook nieuw is, is dat deze eenheid 

geworteld is in de liefde. Liefde is de 

basis van alles. Met dezelfde liefde 

waarmee de Vader Jezus heeft 

liefgehad, heeft Jezus de leerlingen 

lief en de gelovigen van alle tijden. 

Door Jezus komt Gods liefde naar 

ons toe en worden wij opgenomen in 

de verbondenheid van Jezus met zijn 

Vader. In de evangelielezing komt 

het woord liefde meerdere malen 

voor. Het is een liefde die het lijden 

en de gebrokenheid niet uit de 

weggaat, maar die wil helen en verbinden. Jezus wil 

de wereld overwinnen met zijn liefde. Het gebed om 

eenheid is dus ook een gebed om heelheid: dat er een 

einde mag komen aan haat en gebrokenheid.  

Jezus bidt ook om eenheid tussen de mensen 

onderling; "opdat zij één zijn zoals wij één zijn". Deze 

gedachte is ook voor onze tijd nog actueel. In de 

wereld van vandaag, waarin voortdurend verbanden en 

relaties bedreigd worden door spanningen, door 

oorlogen, door eigenbelang, door winstbejag, door 

nationale politiek en rassenrellen is bidden om eenheid 

actueler dan ooit. En ook omdat we in een tijd leven 

waarin ieder het recht heeft om zichzelf te zijn. Onze 

cultuur kent verschillende leefwijzen, verschillende 

godsdiensten en gewoonten. De tijd is voorbij dat 

mensen in een dorp of stad bijna op gelijke wijze 

leven. 
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In onze tijd zijn er vele verschillen; jongeren en 

ouderen, werkenden en niet werkenden, gelovigen en 

niet gelovigen, allochtonen en autochtonen, om er 

maar een paar te noemen. Deze verscheidenheid 

brengt verschillen in traditie en leefwijze met zich 

mee. Toch kan er eenheid zijn in deze 

verscheidenheid. Je zou het kunnen vergelijken met 

een orkest: In een orkest zitten allerlei verschillende 

instrumenten. Zij hebben ieder een eigen klank, een 

eigen kleur. Elke klankkleur is nodig om een mooie 

symfonie ten gehore te brengen. De 

verschillende klanken smelten samen tot een 

samenklank die klinkt als een eenheid. 

 

Bidden om eenheid: dat doet denken aan het verhaal 

van Ingebet: Een meisje dat Ingebet heette ging naar 

een wijze kerkmoeder en zei: "Ik wil me wijden aan 

een leven van gebed en bezinning. Geef mij raad, en 

zeg mij welk bidden vruchtbaar is". "Er staat 

geschreven", gaf de kerkmoeder ten antwoord, "dat de 

wereld moet erkennen, dat Jezus uit God is en dat 

Gods liefde door Jezus naar ons toekomt. Bedenk dus, 

dat je behalve om God, Jezus en de gelovigen, ook niet 

om de wereld heen kunt. Bid dan om eenheid 

wereldwijd". Ingebet ging naar haar huisje en hing een 

bordje op de deur waarop stond: "Niet storen, in 

gebed". Daarna sloot ze de deur om zich daarachter te 

wijden aan een leven van gebed en bezinning. Ze sloot 

haar ogen en probeerde heel de wereld in haar hoofd 

te krijgen. Ze dacht aan alle eenzame en verloren 

zielen ter wereld. Maar, zo voelde zij al gauw, er 

waren er veel meer dan haar hoofd in zich opnemen 

kon. Opnieuw ging ze naar de wijze kerkmoeder en 

beklaagde zich erover dat haar schamele geheugen de 

hele wereld niet omvatten kon. Haar leermeesteres 

sprak: "Gebruik als je bidt, niet alleen je hoofd, 

gebruik ook je hart. Pas als je er iets bij voelt, zal jouw 

bidden kracht krijgen en de wereld overtuigen". Weer 

ging Ingebet naar haar huisje en trok zich terug achter 

de deur waarop het bordje hing: "Niet storen, in 

gebed". Ze dacht aan namen van mensen, ze dacht aan 

naamloze mensen en ze stelde haar hart open, zo goed 

als ze kon. Maar na een dag en nacht van 

ononderbroken gebed wist ze, vol verdriet en 

schaamte: "Ik kan de hele wereld niet opsluiten in mijn 

hart, het is teveel". Ze ging naar de wijze kerkmoeder 

en zei: "Het lukt niet, het is teveel". Deze gaf ten 

antwoord: "Ik ben bij jouw huisje wezen kijken. Tot 

mijn verbazing zag ik een bordje waarop stond, dat je 

niet gestoord mocht worden. Een goede raad: doe dat 

bordje weg, open je deur en bid met open ogen naar de 

wereld". Ingebet ging naar huis, haalde het bordje weg, 

opende de deur en bad in haar huis met open ogen naar 

de wereld. Er kwam een kind voorbij gehuppeld. Ze 

zag een oude vrouw sjokken met een 

boodschappentas. 

En daar had je die man, de zonderling van de buurt die 

de straat afspeurde naar nuttig afval. Ingebet 

glimlachte: ze had zich nog nooit zo één gevoeld met 

zichzelf en met de wereld die zich voor haar ogen 

ontvouwde. En terwijl ze nog glimlachte, wist en 

voelde ze dat haar gebed om eenheid reeds was 

verhoord. 
 

Ingebet in dit verhaal ging de wereld zien. Door te zien 

kunnen we bewogen worden en vanuit die 

bewogenheid gaan handelen, gaan doen. Openstaan 

voor de wereld, voor de mensen om je heen is een 

belangrijke voorwaarde om eenheid te verkrijgen. Dat 

betekent ook dat wij daadwerkelijk moeten openstaan 

voor onze medemens die een ander geloof of leefwijze 

heeft. Veel van de onenigheid tussen mensen komt 

voort uit vooroordelen. Vooroordelen die ontstaan uit 

gebrek aan kennis over elkaars traditie of leefwijze. 

Immers, wanneer je de achtergrond van iemands doen 

en laten niet weet, niet kent, dan is er soms algauw 

onbegrip en afwijzing. Daarom is het belangrijk dat we 

met elkaar in gesprek gaan en dat we echt naar elkaar 

luisteren en ook dat we van elkaar willen leren. En, wat 

minstens zo belangrijk is, elkaar in ieders waarde 

laten. Dan kan uit verscheidenheid toch eenheid 

groeien. 

Tot slot: laat ons op het Pinksterfeest volgende week 

de verscheidenheid als eenheid ervaren. Want ook toen 

waren er vele volken in Jeruzalem bijeen die allen een 

eigen taal spraken. Maar zij verstonden elkaar, zij 

begrepen waar het om gaat in het leven. Het gaat 

uiteindelijk om de basis van alles, en dat is de liefde. 

De liefde waarmee Jezus de wereld wil overwinnen en 

waarvan het onze taak is om daar mee door te gaan. En 

laten we daarbij niet vergeten dat wij ons verbonden 

mogen weten met Jezus en dat we de kracht voor onze 

taak krijgen door Gods liefde voor ons. 
 

Gebed  

God, wij bidden U in naam van Jezus: 

dat wij allen één mogen zijn 

zoals U Vader, in Jezus was, en Hij in U. 

Dat wij op elkaar betrokken mogen zijn 

in de liefde waarvan U de bron bent. 

Dat uw naam ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’ 

in ons gestalte krijgt. 

Wij bidden U dat wij zo mogen bouwen 

aan het geluk van onze wereld. Amen 

 

Mededelingen  

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 
 

Alle goeds en een fijn weekend gewenst 

Het pastoresteam.
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Voor de kinderen 
 

Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Jezus 

steeg op naar de hemel, en is niet meer aanwezig op 

aarde. Op deze zondag denken we na over hoe we toch 

met Hem en God verbonden blijven. In het evangelie 

van vandaag bidt Jezus daarover. Jezus heeft gebeden 

voor zijn leerlingen en dus ook voor ons, en zo liet Hij 

zien dat Hij altijd met ons verbonden blijft door het 

gebed. Ook wij kunnen bidden, en zo met God en met 

elkaar verbonden blijven. 

Jezus bidt dat alle mensen zich één met elkaar voelen, 

dat ze zich verbonden voelen met elkaar. 
 

Lieve God, 

Jezus vertelt ons dat U van ons houdt. 

Hij vertelt ons over U, 

over liefde, over samen zijn, over bidden. 

U hoort bij ons, en wij bij elkaar en bij U. 

We weten dat U naar ons luistert, 

en als we samen bidden,  

dan zijn we met elkaar en met U verbonden. 

Wilt U dan naar ons luisteren God, 

dan luisteren wij ook naar U. Amen. 

(kinderwoorddienst.nl) 

 

Voor wie daarover een knutselwerkje wil maken zie: 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/03/VP693-Werkje-handen-van-God.pdf  

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/03/VP693-Werkje-handen-van-God.pdf

