ZONDAGSLEZINGEN
Hnd 8,5-8.14-17
1 Pe 3,15-18
Joh 14,15-21
In de paastijd van het liturgisch jaar –A
Korte Uitleg over het evangelie.
Evangelie: Joh 14,15-21
1. Een tweede stuk van Jezus’ afscheidsrede tot zijn leerlingen wordt vandaag gelezen.
2. Hij leeft met het vaste vertrouwen dat God zijn leerlingen niet als wezen zal achterlaten (v.
18).
3. Hij zal hen op een nieuwe manier helpen en een pleitbezorger sturen (v. 16).
4. Die wordt genoemd de ‘Geest van de waarheid’ (v. 16):
* Die Geest is niet zomaar een ‘hulpje’.
* Hij is een stimulator zodat je tot inzicht komt in wat je te doen staat, die je attent houdt
om te horen wat gehoord moet worden, en je aanmaant te zeggen wat gezegd moet
worden en je doet doen wat er gedaan moet worden.
* Door het zeggen en doen van die mens komt de waarheid aan het licht.
* Dat is de ‘Geest van waarheid’. ‘Waarheid’ is dus hier geen verstandszaak, geen
geloofsleer: niet het ‘kennen van waarheden’, maar een waarheid die gedaan dient te
worden, het betreft ‘inzicht dat al doende groeit’.
* Om welke waarheid? De waarheid omtrent de persoon van Jezus:
1. Hij is de weg die naar God leidt. Die weg moesten de leerlingen gaan zonder bang te
zijn dat ze zouden struiken.
2. Hij is de waarheid; hem moeten ze vasthouden zonder bang te zijn dat hij hen zal
misleiden.
3. Hij is het Leven; leven vanuit hem is een leven dat sterker is dan de dood.
* En de garantie voor dit alles? Vers 21: “Wie mij liefheeft zal de liefde van mij Vader
ontvangen en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken”.
5. En wie heeft Jezus lief?
° Zie vers 21 ook: “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief”.
° Reeds vanaf het eerste vers van deze lezing, nl. v. 15: “Als je mij liefhebt, houd je dan aan
mijn geboden”.
6. Relatie tussen liefde en geboden:
* Het thema van de liefde tot Jezus of Jezus liefhebben is eerder uitzonderlijk in de N.T.teksten. Vandaag staat de liefde voorop.
* De liefde drukt zich uit in het ouderhouden van zijn geboden.
* Voor de bezinning hierover ziet de geraadpleegde commentator de perikoop wel wat
ruimer, dus nog enkele verzen verder dan de zondagse lezing aangeeft, nl. hij neemt er
nog de verzen tot 23-24 bij. Daarom kan hij beweren dat in die perikoop de relatie tussen
liefde en geboden tot driemaal toe wordt uitgedrukt (nl. vv. 15, 21, 23) en dat er telkens
de belofte van een goddelijke aanwezigheid volgt:
vv. 15-17: de Geest zal bij de leerlingen aanwezig zijn;
vv. 18-21: Jezus zal bij de zijnen aanwezig zijn;
vv. 23-24: de Vader zal met Jezus komen.

7. Waar het dus echt om gaat, dat is: de prioriteit van de liefde – liefde zoals Jezus die heeft
voorgeleefd.
Wie dus tot de conclusie komt dat Jezus liefhebben een kwestie is van gehoorzaamheid aan
opdrachten en geboden heeft het verkeerd voor, want Jezus draait de zaken om: liefhebben
staat voorop. Zo bijv. keurde Jezus overspel niet goed, maar hij keek de overspelige vrouw
aan met ogen van liefde en dus zei hij: “Ik veroordeel u ook niet” (Joh 8,11).
8. Wie Jezus nu liefheeft (=navolgen), zie vers 21: “Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn
Vader en mij ontvangen …”, zal ook door God bemind worden. Dat is dan precies “begrijpen
dat ik in de Vader ben” (vers 20).
9. Meteen is dat ook begrijpen van Jezus’ nieuwe aanwezigheid bij zijn leerlingen in de Helper
van Godswege, of de Geest van de Waarheid, die Jezus zijn leerlingen en allen die in hem
geloven, overvloedig mag beloven en meedelen.

