
Johannes 17:3
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,

en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Op weg naar Pasen spreekt Jezus een gebed uit dat bekend is geworden onder de naam ‘het Hogepriesterlijk
gebed’. Dit gebed wordt vooral aangehaald als het gaat om de eenheid onder de christenen. Om de noodzaak van
die eenheid te onderstrepen wordt de nadruk dan in het bijzonder gelegd op het dubbele ‘opdat’: opdat zij allen
één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt (Joh. 17:21 – onderstreping jgh).  Het eerste 'opdat' onderstreept het verlangen van Christus naar
de eenheid, terwijl het tweede 'opdat' het getuigenisgehalte benadrukt dat in eenheid opgesloten ligt. Echter, maar
al te vaak wordt in dit op zich loffelijke streven voorbijgegaan aan wat het voor deze week gekozen vers
benadrukt: een zuiver zicht op God. We mogen niet aannemen dat Jezus in zijn geuite verlangen naar eenheid in
het Hogepriesterlijk gebed daaraan voorbij zou zien. Het fundament dient degelijk te zijn, dat wil zeggen: in
overeenstemming met Gods Woord. Zodra daarvan wordt afgeweken, is eenheid onmogelijk.  Wordt God als de
enige waarachtige God erkent? En wordt Jezus op hetzelfde niveau, als God, beleden?

Het voor deze week gekozen vers uit het gebed van Jezus onderstreept het exclusieve van God. Het sluit alle
andere goden uit. Er is maar één God, JHWH. Alleen Hij is de Waarachtige. En dat Hij dat is, heeft Hij bewezen
in en door Jezus Christus. Pasen is als het ware het watermerk van de uniciteit van God. Het is de bevestiging
van het God zijn van Jezus Christus. God werd in Hem om u en mij mens. Hij overbrugde door en met het kruis
de kloof die door de zondeval tussen Hem en de mensheid was ontstaan.

In welke andere religie zien we dit? In geen enkele. In het God en Jezus zó kennen, als ‘de enige waarachtige
God’, ligt, zegt Jezus zelf, het eeuwige leven. Dat betekent dat ontkennen je van dit eeuwige leven uitsluit.
Niemand komt tot de enige waarachtige God, de Vader, dan door Jezus Christus, zegt Jezus in Johannes 14:6. En
wat de rol en betekenis van Jezus hierbij is, verwoordt Hij wat duidelijk: Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Kortom, eeuwig leven is er alleen bij en in Hem te vinden. Als je Hem kent, zegt Hij, zou je ook de Vader
kennen. Kent u Hem als de enige waarachtige God? Dat is de basis voor eeuwig leven én voor eenheid, eenheid
met Hem en de medechristen.

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Hand. 4:12). Dat Pasen dit jaar voor u hierdoor gekenmerkt
mag zijn!

Gebed
Drie-enig God en Vader U belijden wij als de één enig God. Buiten U is er geen God. Dank u uit de grond van
ons hart dat U zich doet kennen in Uw Zoon Jezus Christus en dat wij zijn getuigenis mogen naspreken, dat Hij
de enige weg tot U is, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot U Vader dan door Hem! Als iets dit
onderstreept en betuigt dan is het wel het kruis van Golgotha, de exponent van Uw liefde voor de mens. Laat dat
ons dagelijks referentiepunt zijn en blijven, dat wij dagelijks onszelf daar buigend toevertrouwen aan U en stellen
onder de leiding van Uw Geest. Uit genade en om Jezus wil vragen wij U dit, amen.
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