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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

In de eerste lezing van vandaag hoorden we  

dat de leerlingen van Jezus moesten wachten  

op de komst van de Heilige Geest. 

Pinksteren. 

Jezus was net ten hemel opgenomen. 

Hemelvaartsdag. 

En nu gaan zij terug naar de bovenzaal in Jeruzalem. 

Een beetje onzeker. 

Om te wachten op de Heilige Geest. 

 

Meestal vinden wij wachten stomvervelend. 

Als je net de trein hebt gemist 

en je moet wachten op de volgende trein, 

dan is dat gewoon stomvervelend. 

Of als je moet wachten op je beurt in een winkel  

of moet wachten bij de kapper. 

Allemaal stomvervelend. 

Maar wachten kan soms ook iets moois hebben. 

Ouders die negen maanden lang wachten 

op de komst van hun baby. 

Een moeder in verwachting. 

Dat is toch iets heel moois. 

Iets wat heel vredig is en ook eigenlijk heel innig. 

 

Weet u, door te wachten worden wij klaar gemaakt 

om iets van God te kunnen ontvangen. 

Ik denk eerlijk gezegd niet  

dat wij op God moeten wachten 

omdat Hij nog zo druk met iets anders bezig zou zijn. 

Maar ik denk eerder andersom. 

God moet wachten op ons 

totdat wij stil genoeg zijn om iets van Hem te ontvangen. 

 

In het Oude Testament is een heel mooi verhaal  

over de profeet Elia. 



7
e
 zondag van Pasen 2020 

'Wachten' 

 2 

Elia was echt een man Gods. 

Hij had al grootse dingen van God meegemaakt. 

Maar dan wil God nog eens tot hem spreken, 

maar nu heel persoonlijk, heel intiem. 

En dan komt er eerst een geweldige stormwind. 

En Elia denkt: nou, daar zal God wel in zijn. 

Maar daar was God niet in. 

En vervolgens een aardbeving en een groot vuur. 

Maar steeds was God daar niet in. 

En tenslotte is er dan het suizen van een zachte koelte. 

En daar was God in, in dat suizen van die zachte koelte. 

En daar begon God heel zachtjes tot Elia te spreken. 

 

Daarom moet God vaak op ons wachten. 

Wachten totdat het een beetje stil is geworden in ons hart. 

Ons hart kan vaak zo vol lawaai zijn, 

door angst, of bezorgdheid, of boosheid. 

Daarom moet God eerst wachten 

totdat het een beetje stil is geworden in ons hart. 

En dat we weer een beetje gevoelig worden 

voor die zachte stem van de Heer, diep in ons hart. 

 

Laten we ook nog eens kijken naar het evangelie van vandaag. 

Daar hoorden we woorden van Jezus 

uit het zogenaamde Hogepriesterlijke Gebed van Jezus. 

Het zijn woorden die Jezus bad als Hogepriester. 

En weet u wanneer Jezus dit gebed uitsprak? 

Precies voor zijn sterven op Goede Vrijdag. 

Het is een gebed dat wij alleen vinden  

in het evangelie van Johannes. 

En zo wil Johannes ons vooral het Goddelijke karakter 

van Jezus laten zien. 

Jezus als Hogepriester. 

 

In andere evangelies lezen we ook 

hoe angstig Jezus was als mens voordat hij stierf. 

Jezus zweette zelfs druppels bloed van angst. 

Zo bang was Jezus voor wat er stond te gebeuren. 
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Maar Johannes wil dus vooral  

het Goddelijke karakter van Jezus laten zien. 

 

In dit gebed komt zes keer het woord heerlijkheid voor. 

Het is alsof Jezus al even uitkijkt 

naar de heerlijkheid van de Verrijzenis. 

Pasen. 

En als het ware gewoon even over de kruisdood heen kijkt. 

Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. 

Hemelvaartsdag hebben we net afgelopen donderdag gevierd. 

Dat is de dag waarop Jezus werd gekroond als Koning 

aan de rechterhand van God de Vader. 

Dat is de heerlijkheid waar Jezus al naar uitkijkt 

als Hij dit Hogepriesterlijke Gebed bidt. 

 

Maar hoe kijken wij op dit moment naar alles 

wat er om ons heen gebeurt? 

Ik denk dat wij natuurlijk toch ook vaak angstig zullen zijn. 

Natuurlijk laten we dat zo min mogelijk merken. 

We willen natuurlijk stoer en sterk overkomen.  

Maar diep in ons onderbewuste zal er toch  

een zekere angst zijn. 

Wat gebeurt er als we elkaar toch per ongeluk aanraken, 

of als we toch te dicht bij elkaar komen? 

 

Maar we mogen toch ook uitkijken naar die heerlijkheid, 

zoals Jezus bidt in het Hogepriesterlijke Gebed. 

En soms even over Goede Vrijdag heen kijken 

en uitzien naar Pasen en Pinksteren. 

Dan ligt er een heerlijke toekomst voor ons in het verschiet. 

En dan is het niet een stomweg maar wachten 

totdat deze plaag van het virus voorbij is. 

Nee, dan is het ook een hoopvol en stil uitzien 

naar een uiteindelijke heerlijke overwinning van Jezus als Koning. 

 

Ik denk dat u wel begrijpt dat ik het verdriet 

dat veel mensen nu moeten meemaken, 

helemaal niet wil bagatelliseren of klein maken. 
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We kunnen natuurlijk Goede Vrijdag niet overslaan. 

Jezus zweette druppels bloed van angst. 

Maar ik wil u toch ook eens laten zien, 

dat God uiteindelijk alles  

tot een goed eind zal brengen. 

Dat er ook een Pasen en een Hemelvaartsdag en een Pinksteren is. 

Maar Hij wacht op ons. 

Totdat wij stil worden 

en ons openstellen voor zijn Liefde. 

Stil worden voor de komst van de Heilige Geest. 

Voor die vaak zachte stem van de Heer. 

Het suizen van een zachte koelte. 

Hij wacht op ons totdat het stil wordt in ons hart! 

Amen. 

 

 

 

 

 
  


