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Joh. 14, 1-11 - *overdenking - NGKE - 7-4-’19
Belijdenis André Knol en doop Luc Knol: ‘Weg’

Het beeld

Zo’n plaatje doet me wat.
Niet alleen dat het mooi is, er zit
ook avontuur in.
Je vraagt je af wat er na die bocht
komt. En wat er daarna nog
verderop ligt.
‘Waar gaat dit heen?’
Of er nog tegenliggers achter die
heuvels voor je rijden.
En, omdat je nu pas in beeld komt,
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vraag je je af: waar komt deze weg eigenlijk vandaan?
Het beeld lijkt saai, maar is het niet.
Want je bent onderweg.
Ik herken er het gedicht van Bilbo Balings in
(een belangrijk personage in het verhaal van de Lord of the Rings
De weg gaat verder eindeloos
Vanaf de deur waar hij begon.
Ik moet hem volgen, rusteloos,
Tot ver achter de horizon,
Met rappe voeten tot hij aan
een grotere weg komt in ’t verschiet,
Kruispunt van komen en van gaan.
En waarheen dan?
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Ik weet het niet
Een weg is een goed beeld van ons leven.
Als je ouder wordt besef je de onvoorspelbaarheid ervan.
Soms is dat ﬁjn en avontuurlijk, een verrassing.
Wat is er veel moois mee te maken!
Maar je kunt je er ook zorgen over gaan maken.
Er gebeuren ook veel minder ﬁjne dingen.
Je weet wat je hebt, maar niet wat er nog komt.
En dan ga je je zorgen maken:
Wanneer treft het ons?
André en Jacomien, twee jaar geleden gingen jullie samen op weg.
Nadrukkelijk met God, zoals we André ook nu weer hoorden zeggen.
Vorig jaar kwam Luc erbij.
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Welke betekenis heeft dit geloof in God nu voor jullie levensweg?
Ik wil het met jullie allemaal kort over drie betekenissen van ‘weg’
hebben: beweging, belofte en begeleiding.

Beweging

Het viel ons afgelopen week nog weer op bij een vergadering,
dat iedereen weer op dezelfde plaats ging zitten als de eerste keer.
Herken je het?
Avontuur is best een keer leuk,
maar ergens houden we ook weer niet van teveel verandering.
We hebben nogal wat vaste gewoonten.
Teveel verandering maakt ons onrustig.
In het verhaal dat we net gelezen hebben uit de Bijbel,
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zijn de leerlingen van Jezus ook ongerust.
Drie jaar geleden waren ze met Hem op weg gegaan.
En nu zijn ze in Jeruzalem samen voor een feestelijke maaltijd:
het Joodse Paasfeest.
Maar aan tafel wordt hen duidelijk dat Jezus weg gaat.
Dat afscheid hadden ze niet verwacht,
en ze willen dat ook helemaal niet.
Hun dagelijkse leven draait inmiddels helemaal om Jezus.
En dat moet voor hen altijd zo blijven.
Wat moeten ze zonder Hem?
De Heer Jezus stelt hen gerust:
Het is niet slecht dat ik weg ga; het kan alleen maar beter worden.
Ik ga weg om voor jullie een woonplek bij de Vader te maken
en dan kom ik jullie weer halen.

6
Jezus’ leerlingen raken daarvan in de war,
en daar merk je aan dat ze dachten dat het altijd zo zou blijven als het
was..
Maar dat is dus niet zo: ze zijn onderweg naar een andere toekomst.
En dat hadden ze niet verwacht.
Tenminste niet zo en niet zonder Jezus
Dat maakt hen onrustig.
André en Jacomien.
Trouwen en een kind krijgen is toch zoiets als ‘huisje, boompje, beestje’
Je laat een huis bouwen; je gaat je settelen. En misschien hopen jullie
wel dat Luc helemaal kan opgroeien aan de Paleisweg.
Maar als je in de Heer gelooft, dan is het niet de bedoeling om je hier en
nu al te settelen.
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Dan ben je met Hem onderweg naar een samenleving die nog moet
komen. Naar een heel andere toekomst.
Alles wat je tot die tijd meemaakt is tijdelijk onderweg.
Niet alleen omdat je het eeuwige leven niet hebt.
-en dat zegt al wat hèwant zo was het wel bedoeld.
Maar omdat dit nog niet je einddoel is, maar een woonplaats
onderweg.
Begrijp me goed, er is niets op tegen dat je wat langer aan de Paleisweg
blijft wonen. Maar je leven aan de Paleisweg kan nooit het doel van je
leven zijn.
Je toekomst is je leven bij de Heer.
Hij is al vooruit gereisd om ruimte voor je te maken
en bij Hem in zijn Koninkrijk zul je pas echt thuis komen.
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Dan pas echt een mooi leven vinden.
Dus voorlopig ben je nog in beweging: op reis naar die toekomst.
Luc voedt je dus ook niet alleen op voor hier en nu, maar voor een
toekomst met zijn Heer.
Dus je leert hem hier en nu te leven, maar ook leer je hem in beweging
blijven naar die toekomst met zijn Heer.

Belofte

Tja, waarom zou je dat dan willen?
Een gelukkig leven aan de Paleisweg is toch zo slecht nog niet?
En als Luc hier straks een goed bestaan vindt, wat is daarop tegen?
Nee, dat is niet slecht maar het is ook nog niet alles.
We zijn in ons land gewend dat het heel goed gaat.
Maar er zijn wel ook wel andere tijden geweest.
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Intussen merken we dat onder dat dunne laagje welvaart heel wat
onzekerheid schuilt.
En ook in ons welvarende land merken we dat er moeite is.
‘Sommige dingen zijn mooi, maar je kunt niet alles hebben.’
Zeggen we dan.
Wat er nu niet nog zo goed gaat, nemen we op de koop toe.
De discipelen dachten dit, denk ik, ook.
Hun leven was ook verre van ideaal:
ze leefde in een door de Romeinen bezet land.
Van hen hadden ze veel te lijden:
belediging, mishandeling, misbruik en hoge belastingen…
Maar ze hadden Jezus en dat was een hele troost.
Maar hun Heer wil het niet laten bij troost in moeilijke tijden.
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Hij wil hen naar een toekomst bij zijn Vader brengen.
Naar echt een mooi leven!
Hij maakt plaats in het huis van zijn Vader (2), zegt Hij tegen hen.
En dat is niet de tempel, zoals zijn discipelen misschien dachten.
Maar dat is wonen bij God de Vader in zijn Koninkrijk
En dat is een veel beter leven dan we tot nog toe kennen.
Daar vind je de echte werkelijkheid en het echte leven.
Niet gehinderd door ziekte, kwaad, bedrog, onveiligheid en verval.
Dat moet je nu nog op de koop toenemen.
Maar dat echte leven is zonder dit soort belemmeringen.
André en Jacomien,
dat is de belofte van de doop die je zonet gezien hebt.
Het afwassende water liet dat zien: een leven schoon gewassen van
zonde, kwaad en ellende.
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Dat is Luc beloofd.
Geef Luc door dat aan hem veel meer beloofd is dan een goed bestaan
aan de Paleisweg
Geef aan hem door dat zijn Heer hem naar het echte leven wil brengen.
En dat dit meer is dan dat hij hier en nu ooit kan krijgen.
Daarbij vergeleken is ons leven van nu niet meer dan een foto
vergeleken met de werkelijkheid.
De werkelijkheid is gewoon veel mooier.

Begeleiding

Is dat niet moeilijk om Luc zo te leren leven?
Om zelf zo te leven?
Met je lijf hier op aarde en met je hoofd in de hemel.
Je went er zomaar aan het leven zoals het nu is.

12
En om dan steeds naar een toekomst toe te moeten leven!
Je mag er op vertrouwen de Heer God je daarbij begeleidt.
Als het mistig wordt onderweg krijg je aanwijzingen.
Als jij de weg even niet meer zo ziet, dan wijst Hij je de weg.
Dat heeft de Heer altijd gedaan met de mensen die bij Hem horen.
Hij vroeg direct al aan zijn eerste volk zijn ideaal te volgen.
Te leven zonder zonde.
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Ik zal je raad geven,
ik zal voor je zorgen.
Wees niet eigenwijs,
laat je door mij leiden.
Dan zal geen kwaad je treﬀen.’
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Staat er in psalm 32
En later zegt Jezus.
Zoek je de weg naar de toekomst? Zoek dan mij!
Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14,6).
Een andere weg is er niet.
Als je wat de Heer Jezus je leert, probeert te doen
en Hem bidt om hulp,
dan stuurt Hij je in de goede richting.
Als je zo leeft, leef je naar Jezus toe.
En naar het Koninkrijk van zijn Vader.
Het goede leven zoals het bedoeld is.
En dat hoef je niet eindeloos vol te houden totdat je aan komt.
Hij wijst ons nl. niet alleen de weg,
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maar komt ons zelfs tegemoet om ons te halen en brengt ons dan zelf
thuis.
André en Jacomien houdt moed als het om de toekomst gaat.
Jullie hoeven het niet zelf allemaal te doen.
En je hoeft Luc ook niet te leren het helemaal zelf te kunnen.
Je hoeft hem alleen maar mee te nemen in de goede richting
Uit die richting komt de Heer Jezus ons zelf tegemoet.
om ons te halen en thuis te brengen.
Dat is nog eens een belofte voor de toekomst!
Amen
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