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Beste medeparochianen, 
broeders en zusters, 
 
In het evangelie van vandaag vertelt Jezus aan zijn leerlingen  
dat Hij weer terug zal gaan naar zijn Vader in de hemel. 
Maar tegelijk zegt Jezus dan ook: 
"Maar Ik zal u niet als weeskinderen achter laten." 
 
Wat zou Jezus daar toch mee bedoelen? 
Teruggaan naar zijn Vader in de hemel? 
En tegelijk ons niet achterlaten als weeskinderen? 
Mijn leraar op het seminarie legde ons dat zo uit: 
Stel, je bent een enthousiast voetballer. 
Wat zou je liever willen? 
Drie jaar getraind worden  
door de beste voetballer van de wereld? 
Zeg maar iemand als Johan Cruijff? 
Of dat je het talent van Johan Cruijff zou krijgen? 
Zijn voetbaltalent? 
Nou, dat laatste is natuurlijk het mooiste. 
 
Nou, God geeft zelfs beide! 
De leerlingen van Jezus mochten allereerst 
drie jaar lang getraind worden door Jezus. 
Jezus, de beste Leraar ooit. 
Maar vervolgens wil Jezus zijn eigen talent 
aan zijn leerlingen geven. 
De Heilige Geest. 
Zodat ze niet alleen het voorbeeld van Jezus zouden volgen. 
Uiterlijk, in hun doen en laten. 
Maar zodat ze zelfs van binnen, diep in hun hart, 
als Jezus zouden worden. 
En daarvoor moest Jezus teruggaan naar de hemel, 
naar zijn Vader, 
om dat talent van zijn Vader voor zijn leerlingen 
te vragen. 
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Laten we eerst een gaan kijken naar 
wat de leerlingen die drie jaar hadden geleerd? 
Jezus vat dat zelf heel kort samen: 
Een nieuw gebod geef Ik u, 
dat gij elkaar liefhebt; 
Gelijk Ik u heb liefgehad, 
dat ook gij elkaar liefhebt. 
 
Wij zouden misschien zeggen: 
Wat is daar nu zo 'nieuw' aan. 
Dat spreekt toch vanzelf 
dat we elkaar moeten liefhebben. 
Maar de liefde van Jezus 
gaat wel net even iets verder dan onze liefde. 
Het bepaalt niet alleen ons doen en laten. 
Maar het verandert ook ten diepste ons hart. 
 
Ik geef u een paar voorbeeldjes: 
De ander hoger achten dan jezelf. 
De ander dienen in plaats van over hem heersen. 
Je vijand liefhebben. 
Je leven geven uit liefde voor de ander. 
Voelt u wel, die liefde van Jezus gaat wel even iets verder. 
Daavoor moet je ook van binnen, diep in je hart, 
worden aangeraakt 
 
Hoe ver waren de leerlingen gevorderd in die drie jaar? 
Waren zij ook diep van binnen al aangeraakt 
door Jezus' liefde. 
Nou, ze zullen natuurlijk heel veel hebben geleerd. 
Maar dat was toch nog niet genoeg. 
Weet u nog dat Petrus,  
op het laatste moment even zo bang was, 
dat hij tegen een meisje, een slavinnetje zei: 
"Ik ken Hem niet." 
Hij verloochende Jezus. 
Zo bang was Petrus even. 
 



6e zondag van Pasen 2020 
'Een andere Helper' 

 3 

3 

Zelfs Petrus, die toch bijna alles durfde, 
had blijkbaar toch ook nog dat talent van Jezus zelf nodig. 
De Heilige Geest, het karakter van Jezus zelf. 
 
Maar hoe kun je de Heilige Geest ontvangen? 
Ik ga even terug naar onze vergelijking: 
Hoe kun je een voetbaltalent ontvangen?  
Herinnert u zich nog de voetballer Patrick Kluivert? 
Ook zo'n geweldige voetballer. 
Patrick Kluivert heeft een zoon, Justin. 
En u voelt wel aan: 
Ja, als je een zoon bent van de grote Patrick Kluivert 
ja, dan zul je zelf ook wel  
een hele goede voetballer kunnen worden. 
 
Heeft u er ooit wel eens bij stil gestaan 
dat ook wij allemaal kinderen van God zijn! 
Kinderen van God! 
God heeft ons geschapen. 
En niet zo maar als planten of bomen of als dieren! 
Nee, God heeft ons geschapen als mensen. 
Naar zijn beeld en gelijkenis. 
Als kinderen van God. 
 
Maar, door de zonde, door alles  
wat er mis is gegaan in onze wereld, 
voelen wij ons niet meer zo als kinderen van God. 
We zijn het misschien dan wel 'in principe'. 
Maar dat besef moet in ons  
weer wakker worden geroepen. 
Dat wil de Heilige Geest doen. 
Die andere Helper. 
 
Ik weet nog goed toen ik voor het eerst 
het evangelie hoorde. 
Dat was van mijn pianoleraar op het conservatorium. 
Hij was echt een gelovige man. 
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En ik weet nog goed dat hij mij eens vroeg; 
"Rob, ben jij een kind van God?" 
En ik weet ook nog precies wat ik toen antwoordde: 
"Ik zou het wel willen, maar ik weet het niet." 
 
Ik had blijkbaar ook  
die aanraking van de Heilige Geest nog nodig,  
die liefde van God diep in mijn hart, 
om te durven zeggen: "Ik ben een kind van God." 
Maar de Heilige Geest, die andere Helper, 
wil ons dus helpen  
om aan ons dat talent weer terug te geven. 
En dan durven ook wij God weer onze Vader te noemen. 
 
Wij bidden altijd het Onze Vader. 
Dan durven wij onze God aan te spreken  
met 'Onze Vader'. 
Dat is een bewijs dat de Heilige Geest in ons is. 
Anders zouden we dat niet durven bidden. 
Gods liefde in ons hart. 
Het karakter van Jezus in ons hart. 
En dan zie je ook dat Jezus ons niet heeft achtergelaten 
als weeskinderen, 
maar dat we werkelijk weer mogen zijn: 
Kinderen van God. 
Amen. 


