
Orde van dienst op 5e zondag van Pasen (Cantate)
10 mei 2020 in de Rehobothkerk te Aduard.

Voorganger: ds. Cees Verspuij
Organist: Hans Beek m.m.v. enkele leden van de cantorij

-Woord van welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

-Aanvangslied: Lied 84a: 1 en 2 Wat hou ik van uw huis 

-Bemoediging en groet

-Gebed

-Evangelielezing: Johannes 14, 1-14 (NBV) door lector 

-Zingen: Lied 339a U komt de lof toe

-Overweging

-Zingen: Lied 90a: 1, 3 en 6 O God, die droeg ons voorgeslacht 

 -Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. 
-Slotlied:  Lied 412: 1, 2 en 3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer

-Zegen

Meditatie uitgesproken op 10 mei 2020 in de Rehobothkerk te Aduard.

Lezing: Johannes 14, 1-14 (NBV)                                         Tekst: Johannes 14, 1-3

Na de opstanding zijn er diverse ontmoetingen tussen Jezus en zijn leerlingen.
Tijdens één daarvan zegt Jezus: ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 
uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Joh. 20, 
21-22)

Wat Jezus hier zegt, lijkt haaks te staan op ons tekstgedeelte dat deel uitmaakt van de 
afscheidsgesprekken vóór zijn sterven. Hierin probeert hij de ongerustheid bij zijn 
leerlingen weg te nemen, toen hij vertelde dat hij naar zijn hemelse Vader zou gaan:

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een 
plaats voor jullie gereed zal maken?
3 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.

Probeert Jezus hier de aandacht af te leiden van het hiernumaals door de aandacht op het
hiernamaals te vestigen?
Zoals in vroeger eeuwen wel door de kerk tegen arbeiders, die onder erbarmelijke 
omstandigheden moesten werken, werd gezegd: ‘Na dit leven komt alles goed!’



Als een soort zoethoudertje?

Stel, dat je dat nú zou doen in verband met dat ongrijpbare virus, dat overal rondwaart. 
Men zou naar alle waarschijnlijkheid zeggen: ‘Hou je vrome praatjes maar voor je!’

Ik moest in dit verband denken aan dat lied van Jodocus van Lodenstein (1620-1667): ’t 
Hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet.

Roept Jezus daartoe dan op? Neen, als geen ander heeft hij zich immers ingezet voor 
‘beneden’, voor de heelheid van mens en wereld. Toch spreekt hij over ‘boven’,  om zijn 
leerlingen een hart onder de riem te steken.

In het huis van mijn Vader zijn veel woningen (NBG) / kamers (NBV).

Bedoelt hij een gigantisch appartementencomplex met  2, 3 en 4 kamer woningen? 
Is er sprake van een Woonzorgcentrum waar iedereen z’n eigen kamer heeft?
Of gaat het om een Safe-house, waar je veilig bent voor de boze buitenwereld?

Wanneer ik een plaats gereed gemaakt heb … 
Het geheel wordt kennelijk kant en klaar wordt opgeleverd, zodat ze er zo in kunnen 
trekken.

‘Oikos’, het Griekse woord dat hier voor ‘huis’ wordt gebruikt, betekent ook ‘huisgezin’ of 
‘huishouden’. In dat geval gaat Jezus weg om voor zijn leerlingen een plaats in Gods 
huisgezin voor te bereiden.

Na de opstanding zegt Jezus tegen hen: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik jullie
uit’. Dat gebeurt nadat ze ‘Kracht van Omhoog’ van de heilige Geest ontvangen hebben. 
Dan treden ze in de voetsporen van hun Heer en zullen ze van hem getuigen. Alle hoon, 
die hun Heer ten deel is gevallen, krijgen ook zij over zich heen. 
Sommigen van hen zullen het zelfs met de dood moeten bekopen. 
Het is daarom veelzeggend, dat het Griekse werkwoord voor ‘getuigen’ (‘marturein’) ook 
‘martelaar zijn’ betekent. 

Hoe dan ook, de leerlingen zullen een keer sterven. Maar met de dood is het niet 
afgelopen! En daarover heeft Jezus het in ons Schriftgedeelte. Hun leven gaat door, 
anders maar toch. En dat is geen goedkope dooddoener, maar een belofte! Zoals er zo 
prachtig in het derde couplet van Lied 416 staat: … in de dood je leven sparen.

Jezus tegen Martha: Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. (Joh. 11, 25)

Paulus heeft het in één van z’n brieven over: ‘Altijd met de Heer zijn’. (1 Tess. 4,17)

Om hem nogmaals te citeren: Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in 
onvergankelijke vorm opgewekt, (1 Kor. 15, 42). Zoals uit de gestorven en uiteengevallen 
graankorrel een halm verrijst, zo zal door dezelfde kracht, die Jezus uit de dood riep, ook 
aan ons een nieuwe lichamelijkheid worden geschonken, een nieuwe wijze van bestaan. 
Denk maar aan de Apostolische Geloofsbelijdenis: de wederopstanding des vleses. (= van
het lichaam) en een eeuwig leven.



God heeft met ieder van ons zijn eigen geheim. Hij wil, dat wij onszelf worden en niet een 
ander. Er is er maar één zoals u, jij of ik. En dat eigene blijft bewaard door de dood heen 
in de opstanding!
 
Niet voor niets belijden we iedere zondag aan het begin van de dienst: 
                 Onze hulp is in de naam van de Heer, 
                 die hemel en aarde gemaakt heeft,
                 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
                 en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Opnieuw Paulus: Wij weten, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen,
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel. (…)  … om onze intrek bij de Heer te 
nemen. (2 Kor. 5, 1 en 8)

Vroeger had men het wel over: ‘Hij/zij is bevorderd tot hoger heerlijkheid’.

In deze tijd lees je nogal eens in rouwadvertenties: ‘Geborgen bij God’.

Ook spreekt men wel van: ‘Eindelijk Thuis’.
Dit naar aanleiding van het gelijknamige boek van Henri Nouwen over het schilderij van 
Rembrandt, waarop deze de terugkeer van de verloren zoon heeft afgebeeld.

Hoe het ‘boven’ zal zijn? Is het een wachtkamer voor de nieuwe aarde? Is het …? 
Een zwager van me zei op z’n sterfbed: ‘Ik laat me verrassen’.
En daar sluit ik me van harte bij aan.

Hanna Lam sluit haar bekende gedicht ‘De mensen van voorbij’ af met de woorden:
 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.

Het gaat in de bijbel trouwens nooit om de hemel ten koste van de aarde. 
De hemel is er om de aarde te dienen en moet er tenslotte aan te pas komen om van de 
ontaarde aarde weer echt aarde te maken. Daar gaat het uiteindelijk om!

Daarom eindig ik met een citaat uit de tweede Petrusbrief: Maar wij vertrouwen op Gods 
belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont, (2 Petrus 3, 13).

Amen.

Naschrift 
Het kan zijn dat bovenstaande meditatie niet woordelijk gelijk is aan wat ik in de kerk heb 
uitgesproken. Dat komt omdat ik normaliter uit m’n hoofd preek en niet van papier. 
Daardoor heb ik namelijk een grotere vrijheid om me uit te drukken.
’t Is maar dat u het weet. 

Cees Verspuij


