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M 6e zondag van Pasen, A
PAX Jo. 14, 15−21
Veelgeliefden,

Jezus kondigt op het Laatste Avondmaal bij zijn naderde vertrek een nieuwe manier aan
waarop Hij aanwezig blijft en wij Hem kunnen zien: Gij echter zult Mij zien want Ik leef.
Want de Vader zal u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Hij blijft bij u
en zal in u zijn. (Jo 14, 19.16.17)
Johannes schrijft in zijn Evangelie en in zijn eerste brief dat Jezus ons niet heeft verlaten.
Sint Jan is er van overtuigd dat Hij als Zoon van God in zijn Kerk blijft voortleven.
Johannes bedoelt daar niet mee dat louter diens gedachtenis in de christelijke
gemeenschap bewaard blijft. Nee, Jezus zelf, de Levende, is hier en nu nog steeds onder
ons aanwezig: Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Gij zult Mij zien. (Jo.
14,18.19)
Maar hoe is Hij aanwezig? Hoe zien we Christus onder ons als de levende Heer? Moeten
we het zoeken in buitengewone openbaringen of verschijningen van Christus aan
bevoorrechte zielen? Nee! Het antwoord van Jezus is zeer duidelijk: de Vader zal u een
andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Jo
14,16.17) En wie is dat? De Geest van de waarheid. De waarheid is in het Johannes'
evangelie meer dan alleen kennis of begrip. De waarheid is iets wat we allereerst moeten
doen. De waarheid wordt niet zozeer gekend als wel gedaan. Zo schrijft sint Jan in zijn
eerste brief dat ieder die beweert Jezus te kennen terwijl hij zijn liefdesgebod niet
onderhoudt, een leugenaar is. (1 Jo. 2,4)
Als gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Jezus is de levende Heer onder
ons, steeds als wij Hem liefhebben, als wij zijn geboden − en wel vooral zijn
liefdesgebod − onderhouden. Dan is de Geest van de waarheid werkzaam en dan wordt
Jezus' belofte werkelijkheid: wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik
zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. (Jo 14, 21) Op die dag zult gij weten,
dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Dat is hetgeen die andere Helper, de
heilige Geest, zal verwezenlijken: wij worden opgenomen in de band tussen Vader en
Zoon. De Geest is als het ware het scheppend geheugen dat ons alles in herinnering
brengt. Hij zorgt dat Jezus aanwezig komt in de sacramenten maar ook in de liefde. En Hij
helpt ons in het mysterie van de Zoon binnen te dringen, om zo deel te hebben aan de
levensgemeenschap tussen Vader en Zoon.
Maar die Geest, wie is dat, hoe werkt dat? Jezus zegt dat de Geest geschonken wordt om
voor altijd bij ons te blijven. Hij blijft bij ons en zal in ons zijn. Dat maakt Hem voor ons
zo mysterieus, zo onzichtbaar. Want Hij staat niet tegenover ons of naast ons: Hij blijft in
ons. Hij is de kracht die ons doet kennen en geloven. Hij bewerkt dat we kunnen
beminnen.
Als de Geest bij ons verblijft, zal dat gevolgen hebben voor ons leven. De Geest kan een
kracht in ons zijn om te leven volgens Gods wil. De Geest zal normaal niet onze
lichamelijke kracht vergroten, hoewel dit ook kan zoals we bij de martelaren zien. Hij zal
vooral onze geestelijke kracht versterken, zodat onze ogen van het geloof open gaan en we
de wederwaardigheden van het dagelijks leven aan kunnen. Als de Geest in ons werkzaam
is, kunnen we de wereld anders beleven, omdat we door het geloof Christus kunnen zien,
in de wereld, maar vooral in zijn Kerk.
De heilige Geest is geen magisch tovermiddeltje dat al onze problemen oplost: Hij is de

kracht om door het Kruis heen te gaan, terwijl wij er liever omheen lopen. Hij laat ons
Jezus volgen, tot op het kruis. Als wij Jezus gaan volgen, verwachten we bewust of
onbewust dat we nu al in een paradijselijke toestand kunnen leven, terwijl Hij eerder met
ons de weg van het Kruis zal bewandelen:
«Ik vroeg om kracht
en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en ik kreeg problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en ik kreeg verstand om te kunnen werken.
Ik vroeg om moed
en ik kreeg obstakels om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en ik kreeg mensen op mijn weg met problemen die ik helpen kon.
Ik vroeg om gunsten en ik ontving kansen.
Ik kreeg NIETS wat ik wilde,
maar ontving ALLES wat ik nodig had.»
Dat is de werking van de Geest, dat is de manier waarop Christus nog steeds bij ons
aanwezig is, als de levende Heer die ons naar de Vader brengt.

