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EEN WOORD BIJ DE ZEVENDE PAASZONDAG  (Joh. 17, 1-11a) 

 

Lieve mensen, wanneer wij het evangelie van deze paaszondag lezen, beluisteren, dan 
bemerken wij dat de leerlingen die met Jezus waren opgetrokken het nu moeten stellen 
zonder hun meester.  Uiteindelijk bevinden zij zich in dezelfde situatie als wij nu vandaag. 

Vraag die ook wij ons dus vandaag kunnen stellen is: Hoe kunnen wij ons engagement, onze 
christelijke liefdesopdracht in het voetspoor van Jezus, concreet gestalte geven?  Hoe doen 
we dat en hoe kunnen we dat volhouden?...  

Vanuit het evangelie is het antwoord heel duidelijk: door te bidden.  Maar is dit dan niet 
eerder weggelegd voor ‘specialisten’ in gebed, in religieus leven zoals kloosterlingen, 
monniken en monialen, priesters?….   Beter is ons de vraag te stellen, wàt kunnen wij doen 
opdat ons bidden sterker verbonden zou zijn met ons dagdagelijkse leven?  En hebben wij 
eigenlijk nog wel een juist beeld over wat bidden is of kan zijn?  Zo wordt het gebed wel eens 
verengd tot een vroom vertoeven in ons bewustzijn.  Daar is uiteraard niets op tegen, ware 
het niet dat er een gevaar in schuilt de levensverbondenheid met God uitsluitend te zoeken 
aan de binnenkant van onze ogen…. Klassieke gebeden en gebedsvormen zijn voor een 
aantal mensen wellicht een waarachtige steun, en dat is goed.  Doch, het kan eveneens goed 
zijn ook eens naar andere vormen uit te kijken. 

Martin Buber, filosoof en boegbeeld van de joodse spiritualiteit, stelt dat de scheiding tussen 
actie en contemplatie, tussen inzet en gebed, overwonnen kan worden door het ‘genieten’.  
Onder genieten moeten we dan wel verstaan: een gelukservaring, een genot dat men 
ervaart bij bijvoorbeeld het stellen van een goede daad.  Zo gebeurt het dat mensen, in hun 
jarenlange trouwe inzet voor hun gezin, voor hun medemensen, een diep gevoel van geluk 
ervaren.  Waarom zouden we hierin geen vorm van gebed mogen zien?  Spelen in deze 
gelukservaring God en mens soms niet een complementaire rol?  Met andere woorden, deze 
gelukservaring is een geschenk, iets wat er soms onverwachts bij komt.  Het genieten in 
kwestie is slechts authentiek, indien het zich ent op onze daadwerkelijke inzet voor het Rijk 
Gods.  Waarom zouden wij dat niet bidden mogen noemen?... 

Lieve mensen, ieder bidt zoals hij of zij gebekt is, zou je kunnen stellen.  In die zin zou het 
goed zijn indien elke christen op zoek durft te gaan naar zijn persoonlijke gebedsvormen om 
met God een liefdesrelatie aan te gaan.  Een goed gedicht kan zijn als een bloem in Gods 
handen, een spiegel van de mens.  Of waarom zou de klassieke muziek ons niet dienstbaar 
kunnen zijn.  Wordt in de muziek o.a. niet het mysterie van dit leven juist hoorbaar, 
beluisterbaar?  Of een wandeling in de natuur?  Er zijn zovele manieren om in contact te 
komen met God. 

Lieve mensen, de vraag die wij ons stelden, was ‘Hoe kunnen wij ons engagement, onze 
christelijke levensopdracht concreet gestalte geven… hoe volhouden concreet vandaag in 
moeilijke tijden?’  Door te bidden is het antwoord. 

Wellicht krijgt het woord ‘gebed’ voor ons vandaag toch een andere weerklank.  Het 
evangelie nodigt ieder van ons uit op zoek te gaan naar zijn persoonlijke weg om ‘de berg 
van de Heer’ te beklimmen. 

Tenslotte is er nog een andere gebedssteun die wij dikwijls over het hoofd zien, nl. gebed 
wordt maar een kracht als er sàmen gebeden wordt, ja zelfs elk vanuit en in ‘zijn eigen kot!’. 
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Toegegeven, wij zijn geen helden en we kennen allemaal wel de gebreken van onszelf en die 
van de anderen.  We vormen als Kerkgemeenschap dan ook niet een of ander knus clubje 
van super mannen en vrouwen, en dat hoeft ook niet.  Ergens las ik eens, wij christenen, we 
zijn gewoon wie we zijn, nl. gewone mensen, die soms stotterend en haperend hun stem 
verheffen en pogen iets aan God te zeggen.  Wel, ligt in dit diep menselijke gebeuren soms 
juist niet de krachtigste steun verscholen?   

In gebed verbonden.  Amen. 

 

Stani Schoonheere, pastoor 


