
Woordje bij de 7de Paaszondag 

In deze dagen van het Pinksternoveen staat niet alleen het bidden om de komst van Gods 
goede Geest centraal ook het bidden vanuit de goede geest is minstens al even belangrijk. 
Want wat baat het om veel en intens te bidden tot de Geest wanneer wij dit niet vanuit de 
juiste gezindheid of inspiratie doen, wanneer onze verwachtingen of verlangens gewoon niet 
in de lijn liggen van wat de Geest ons ingeeft. 

En de Geest staat voor openheid, ontvankelijkheid en ademruimte zodat Hij kan waaien 
wanneer, waar en hoe Hij wil. Vandaar dan ook het belang van de juiste houding en 
ingesteldheid, iets wat trouwens ook sterk doorklinkt in het gebed van Jezus, vandaag. 

Die juiste ingesteldheid vinden we terug in het leven van Jezus, de man die zich totaal van de 
Geest doordrongen wist om een blijde boodschap te laten klinken voor armen, kleinen en 
eenvoudigen. ’De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft.’

Het is net door die Geest bepaald en gestuwd dat Hij zich a.h.w. liet dragen door de thermiek 
van Gods liefde. En is dat nu niet Sinksen: mensen die volledig door en vanuit Gods goede 
Geest leven? 

Maar keren we even terug naar het gebed van Jezus. Het vangt aan met de uitdrukkelijke 
vermelding dat Hij zijn ogen ten hemel opslaat. En dit is een cruciaal gegeven. Jezus 
verandert van focus: niet de aardse beslommeringen of zorgen vormen het uitgangspunt van 
zijn gebed maar het hemels leven, de doorbraak van het goddelijke rijk.  

Het is immers Jezus’ diepste verlangen dat het hemels leven zich hier op aarde kan vestigen 
en realiseren. En dit veronderstelt een ware perspectiefwisseling want meestal werken wij 
omgekeerd. 

Wij vertrekken hoofdzakelijk vanuit onze concrete aardse setting: ons menselijk bestaan met 
zijn uitdagingen, moeilijkheden en pijnen. En vanuit die vaak persoonlijke ellende richten we 
ons tot God om Hem in gebed te vragen dat Hij hierin een verandering ten goede brengt.

Het gebed dat Jezus ten voeten uittekent, neemt daarentegen de hemel als uitganspunt. Het 
hemels geluk dat God zo eigen is, wordt hier het model en het ideaal van het aardse leven. 
Jezus wil dat de hemel zich op aarde kan vestigen. Niet ons eigen persoonlijk gelukje maar 
het algemeen hemels geluk primeert bij Hem. 

De problemen die in het gebed worden aangekaart, vertrekken daar dus niet vanuit een 
persoonlijke context maar wel vanuit een hemelse visie van geluk die gebaseerd is op een 
algemeen en omvattend welzijn en dit voor heel de schepping. 

Jezus spreekt in die zin van heerlijkheid en eeuwig leven. Vanuit zijn hemels gezichtspunt 
komt het er bij Jezus op aan om te streven naar een heerlijk leven dat eeuwigheidswaarde in 
zich draagt.

En een heerlijk leven is bij Jezus een leven dat gekenmerkt wordt door het verlangen om niet 
zichzelf maar de hemelse Vader eer te brengen. En dit kan door een leven te leiden zoals God 



Hij het bedoeld heeft. Concreet betekent dit: een leven leiden zoals Jezus het ons heeft 
voorgedaan: zorgzaam, betrokken en met een groot hart. 

Zo hebben we een eerlijk en heerlijk leven dat eeuwigheidswaarde in zich draagt. Het steunt 
op duurzaamheid, respect en stabiliteit. Het laat ons proeven van een boventijdelijk geluk, een
geluk dat de momentane gelukzaligheid van het hier en het nu genieten overstijgt omdat het 
gekenmerkt wordt door zo’n intensiteit dat het de tijd en de ruimte even doet vergeten. Het 
draagt ook eeuwigheid in zich omdat het dit niet wil vernietigen maar juist wil koesteren en 
behoeden.

Een oprecht gebed focust zich dus vooreerst op dit geluk. Maar dit veronderstelt overgave, 
geloof en toewijding. En dit is een het tweede aspect van een oprecht geloof. Jezus bidt 
uitdrukkelijk voor hen die durven geloven, voor hen die vertrouwen dat het leven een gave is 
van God en dit uit pure liefde. 

Een gebed dat de komst van de Geest mogelijk maakt, vertrekt dan ook van de overtuiging dat
God aan de basis ligt van het bestaan. Hij heeft ons en alles in het bestaan geroepen omwille 
van het geluk waarin Hij ons en alles wil laten delen, een geluk dat ons deel kan zijn wanneer 
wij Jezus navolgen.  

En om dit waar te maken krijgen we een helper: Gods Geest die ons wil begeesteren en 
stuwen om dit telkens opnieuw daadwerkelijk te realiseren. 

Een oprecht gebed veronderstelt dus eveneens geloof en vertrouwen. Vanuit de overtuiging 
dat God ons wil helpen, mogen wij ons gesterkt weten om in alle eenvoud ons leven open te 
stellen voor Gods Geest zodat ook wij instrumenten worden van zijn liefde. Amen.   


