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“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden.” Dat is Jezus’ antwoord als een van de 
leerlingen hem vraagt waarom hij zich alleen tot de leerlingen richt en hij voegt eraan toe: “mijn Vader 
zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.” Daarmee zegt Jezus dat 
hij zich openbaart aan iedereen die naar zijn woord, naar zijn evangelie leeft. En dat is niet beperkt tot 
de kring van de eerste leerlingen, Jezus maakt hier geen onderscheid. Iedereen kan hem volgen, 
iedereen kan zijn woord onderhouden. Maar dat betekent wel een afscheid nemen van de wereld, dat 
wil zeggen afscheid nemen van de hoofdstroom, van eigenbelang en eigenwaan en met Jezus kiezen 
voor gerechtigheid, vrede en liefde. 
De evangelist Johannes schreef zijn evangelie zo’n zeventig jaar na Jezus’ dood. De Jezus waar de 
leerlingen zo vol van waren geweest, was niet langer in hun midden. Maar zij hadden de intense 
ervaring dat zijn geest met hen ging. En dat is precies wat Johannes naar voren brengt. Hij tekent op 
wat hem is overgeleverd, hoe Jezus zijn leerlingen voorhield dat hij de Helper, de Heilige Geest als 
reisgenoot zou zenden. Zo zullen zij geïnspireerd zijn woord kunnen onderhouden.  
 
Die Heilige Geest was onder de christenen al spoedig nodig. Enkele tientallen jaren na Jezus’ dood 
ontstaat er heftige onenigheid onder zijn volgelingen. De strijdvraag is: de besnijdenis die voor Joodse 
mannen geldt, is die ook noodzakelijk voor niet-Joodse leerlingen van Jezus? Sommigen vinden van 
wel: we zijn allereerst Joden, heb respect voor de Thora. Maar de apostel Paulus kijkt er heel anders 
tegenaan. 
Zo zijn we er in de eerste lezing getuige van hoe het christendom groeipijnen begint te vertonen door 
de verspreiding van het evangelie buiten Palestina. Aanvankelijk is alles overzichtelijk. Het 
christendom is een richting onder de Joden die de Joodse rabbi Jezus van Nazareth volgt. Maar met 
de verspreiding van de leer van Jezus, allereerst via de Joden die overal in het Romeinse Rijk leven, 
komen steeds meer niet-Joden met het evangelie in aanraking en leiders als Paulus nemen hen op in 
de christengemeenten. Er ontstaat daardoor een dilemma: moeten christenen voortaan ook als Joden 
leven? De oplossing die de christelijke leiders hier uiteindelijk voor vinden is dat eenieder, binnen en 
buiten het Jodendom, moet leven naar de Heilige Geest. Niet-Joden moeten zich bovendien houden 
aan een beperkt aantal geboden uit de Thora, vooral spijswetten. Door dat laatste te doen, zouden 
christenen uit de Joden en uit de heidenen samen maaltijd kunnen vieren, een belangrijk sociaal 
aspect dus. En heel waarschijnlijk werden die geboden al veel langer gehanteerd voor degenen die 
zich verbonden voelden met het Jodendom zonder Jood te zijn. Maar voorop staat, dat christenen, 
waar ook ter wereld, naleven wat Jezus zijn leerlingen voorhield: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn 
woord onderhouden.” Daarbij mogen zij zich gesterkt weten door de Geest die met hen gaat als 
reisgenoot. 
 
Tot zover wat bijna tweeduizend jaar geleden werd opgetekend. Maar daarmee is het geen 
geschiedenis geworden. De Geest die inspireert tot handelen naar Jezus’ woord is nog altijd levend. 
Zelf mochten wij dat begin deze maand op bijzondere wijze ervaren. We waren voor een korte 
vakantie in de Duitse stad Leipzig. Daar bezochten we de Nicolaikerk. In die kerk werd gedurende de 
jaren tachtig elke maandagavond een vredesgebed gehouden. Aanvankelijk gebeurde dit om te 
bidden om vrede tussen het Oostblok en het Westen, maar steeds meer was het gebed gericht op 
vrijheid en gerechtigheid in de DDR, in Oost-Duitsland. Meer en meer mensen bezochten deze 
vredesdiensten en de daarop aansluitende demonstraties en velen werden gearresteerd. Toch was op 
9 oktober 1989 hun aantal gegroeid tot 70.000 demonstranten, die kwamen te staan tegenover 10.000 
man veiligheidstroepen. Kaarsen en gebed stelden de demonstranten tegenover pantsers en wapens. 
De demonstranten, geïnspireerd door het vredesgebed, wisten elke vorm van geweld tegenover de 
politie en de militairen te voorkomen. De demonstratie die door de stad trok was volledig vreedzaam, 
zonder ook maar een uitzondering. Uiteindelijk durfde het regime het vuur niet te openen. Deze 
negende oktober luidde de val van het Oost-Duitse regime in, de Muur viel een maand later. 
Bij de Nicolaikerk voegde zich een oudere dame bij ons, die destijds aan de demonstraties deelnam. 
Zeer geëmotioneerd zei ze: “ik was erbij, die maanden en op 9 oktober. Zonder onze inzet toen had u 
hier niet in vrijheid gestaan.” De predikant die het vredesgebed die avond in Leipzig leidde was pastor 
Christian Führer. Hij schrijft: “het geweldloze karakter van deze revolutie is geen toeval geweest; in de 
geest van Jezus’ Bergrede hebben we geweldloos handelen verkondigd, toegelicht en voorgedaan. 
Geweldloosheid als principe van opstandige activiteiten, dat geluid is vanuit de kerken naar buiten 
gekomen, en de mensenmenigten op de pleinen en in de straten hebben het ter harte genomen en in 
praktijk gebracht. Zijn zoon Sebastian, ook pastor, zegt over 9 oktober 1989: wij voelden ons 



gedragen door het vuur van de Heilige Geest. Het was die Geest die leidde tot de vreedzame Duitse 
revolutie. 
De dame in Leipzig hield ons voor: we mogen ons de vrijheid niet laten ontnemen. Wees strijdbaar als 
wij toen. Gedenk de geest die ons in 1989 droeg en sta pal voor vrede en vrijheid in 2022, stel je te 
weer tegen Poetin, zoals wij destijds tegen Honecker. 
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden.” Deze vrouw in Leipzig en velen met haar, 
hebben destijds die oproep beantwoord en nu inspireerde zij ons om te strijden voor vrede en 
gerechtigheid. 
 
Maar inmiddels, alweer enkele weken verder, vraag ik mij af: is het alleen met de mond dat ik zijn 
woord wil onderhouden? Of ga ik verder? 
Hoever ben ik bereid te gaan als het om de vrijheid in Oekraïne gaat? Zeg ik volmondig ja als aan mij 
zou worden gevraagd om de auto te laten staan en komende winter desnoods mijn huis niet te 
verwarmen? 
En duurzaamheid, we spraken er laatst nog over: zie ik af van alles wat in mijn leven niet strikt 
noodzakelijk is om zo uitputting van de aarde te voorkomen? Of blijf ik gewoon consumeren wat mij 
aanstaat? 
En wat doe ik als mijn inzet wordt gevraagd voor vluchtelingen? 
Durf ik steun te bieden aan mensen in nood als daarmee mijn eigen financiële basis een beetje 
minder zeker wordt? 
Vanmorgen, in onze Xaverius, te midden van u allen, voel ik mij door de Geest gedragen, maar 
maandagmorgen … 
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden.” Ben ik dan toch meer van de wereld dan 
van Hem? 
Ik heb de goddelijke Geestkracht als reisgenoot hard nodig en voor u is dat misschien net zo. Het mag 
vandaag al Pinksteren zijn, laat het vuur van de Geest nu maar bezit van mij nemen en innerlijke 
obstakels afbreken! 
 
De Belgische trappist en kluizenaar André Louf heeft in dat verband troostende woorden geschreven: 
“In ieder van ons huist een diepe, een geestelijke werkelijkheid. We moeten de geestelijke mens in 
ons laten geboren worden, laten opstaan uit het graf. Elke nieuwe dag kunnen wij ons op weg 
begeven naar een Pasen-van-binnen..." 
Mogen wij zo opstaan en Jezus’ woord onderhouden. 
Amen. 


