
Preek 

In deze laatste weken van de paastijd horen we lezingen uit het Afscheidswoord in het 

evangelie van Johannes. Terwijl hij voor de laatste keer bijeenkomt met zijn leerlingen voor 

zijn dood en verrijzenis, instrueert Jezus hen over hoe zij moeten leven en zijn zending 

moeten uitvoeren. Vandaag horen we het slot van die toespraak als Jezus van onderricht 

overgaat op bidden - niet alleen voor de discipelen maar ook voor allen die door hun woord 

in Hem zullen komen geloven.  

Interessant is dat Jezus niet bidt dat zijn volgelingen succesvol zullen zijn of dat ze aan 

vervolging zullen ontsnappen. Hij weet dat zij, net als hij, te maken zullen krijgen met 

mislukkingen en tegenstand. 

Hij bidt in plaats daarvan "dat zij allen één mogen zijn." Dat diepe verlangen naar eenheid, 

dat we horen in het gebed van Jezus, klinkt vandaag toch zeker door, nu we omringd zijn 

door zoveel verdeeldheid. Wij kennen allemaal gezinnen waarin de leden elkaar minachten 

of weigeren met elkaar te spreken.  

Ook onder christenen lijkt de droom van eenheid ongrijpbaar. Hoe vaak spreken volgelingen 

van Jezus zich uit of voelen zij zelfs echte pijn over verdeeldheid onder elkaar? Hoevelen 

van ons delen werkelijk Jezus' vurige verlangen om de muren die ons scheiden af te breken? 

De eenheid waar Jezus om gebeden heeft, is niet iets wat wij alleen kunnen bereiken. Net als 

de vrede en de liefde waarover Hij eerder in zijn afscheidswoord sprak, is eenheid een 

geschenk dat men ontvangt, geen werk dat men moet volbrengen. 

Dit soort eenheid kan alleen tot stand komen door open harten en geesten. Verdeeldheid 

komt vaak voort uit onverdraagzaamheid tegenover verschillen - of het nu gaat om ras, 

etniciteit, taal, godsdienst, economische klasse, geslacht, of een ander onderscheid. Eenheid 

komt niet voort uit assimilatie of het opleggen van uniformiteit, maar uit het openbreken van 

onze geesten om de inwoning van God en het geschenk van de ander te ontvangen. 

De evangelielezing van vandaag daagt ons uit om ons dit gebed eigen te maken - "opdat zij 

allen één zijn" Als wij, leerlingen van Jezus, de geest van dit gebed kunnen omarmen en ons 

hart kunnen openen om één te zijn met hen die anders of moeilijk zijn, kunnen wij getuigen 



van het leven van de verrezene in ons, zodat "de wereld kan geloven" en de droom van 

eenheid wortel kan schieten onder de mensen overal. 

Ik sluit mijn preek af met een hymn geschreven door Nederland geboren Fred Kaan, die 

studeerde en als pastor diende in Engeland. Dit krachtige gebed voor verzoening en 

vergeving is gebaseerd op acceptatie van de ander, en eindigt met een vurig pleidooi dat een 

echo is van het gebed van Jezus in het Evangelie van vandaag: "Heer, bevrijd ons; maak ons 

één!" 

Help ons elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft; 

leer ons als zuster, broeder, ieder mens te omhelzen. 

Wees aanwezig, Heer, onder ons en breng ons tot het geloof 

dat we zelf aanvaard zijn, en bedoeld om lief te hebben en te leven. 

Leer ons, o Heer, uw lessen, terwijl wij in ons dagelijks leven 

worstelen om mens te zijn en zoeken naar hoop en geloof. 

Leer ons om voor mensen te zorgen, voor allen, niet slechts voor enkelen, 

om ze lief te hebben zoals we ze vinden, of zoals ze kunnen worden. 

Laat uw aanvaarding ons veranderen, zodat we bewogen kunnen worden 

in levende situaties om de waarheid in liefde te doen; 

om uw acceptatie te oefenen totdat we uit ons hoofd kennen 

de tafel van vergeving, en de helende kunst van het lachen. 

Heer, voor de ontmoetingen van vandaag met allen die in nood zijn, 

die hongeren naar acceptatie, naar gerechtigheid en naar brood, 

hebben we nieuwe ogen nodig om te zien, nieuwe handen om vast te houden: 

Vernieuw ons met uw Geest, Heer, bevrijd ons, maak ons één! Amen 
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