
  
 
 

 
 
 

Johannes 14:16 en 17. 
 

Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan 
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, 

want Hij blijft bij u en zal in u zijn.   
 
Als eerste valt in de gekozen tekst voor deze week een opmerkelijk samenspel 
op tussen Vader en Zoon als het gaat om de heilige Geest.  
Hoewel Jezus de Trooster belooft, blijkt het vanuit de woorden van Johannes - 
woorden opgetekend uit de mond van Jezus, de Zoon zelf - de Vader die de 
Heilige Geest geeft.  
Vervolgens wordt duidelijk dat de Vader de Heilige Geest geeft op de 
voorspraak, het gebed, van de Zoon. Er kan hier gewezen worden op de 
woorden van Lucas als hij, hoe opmerkelijk!, schrijft over het spreken van 
Jezus over 'het bidden': … hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige 
Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Luc. 11:13). Het is Jezus die 
blijkens de woorden van Johannes nadrukkelijk heeft duidelijk gemaakt dat we 
mogen/moeten bidden in zijn naam, in de naam van Jezus: en wat gij ook 
vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt 
worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen (Joh. 14:13 en 14). 
(Dit laatste, Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, geeft de 
uiteindelijke eenheid van Vader en Zoon weer.)   
 
Wanneer we even teruggaan naar de zojuist aangehaalde woorden van Jezus 
bij Lucas dan werd daarbij als tussenzin opgemerkt 'hoe opmerkelijk!' Lucas 
geeft de woorden van Jezus weer in diens spreken over het Onze Vader en dat 
als reactie op de vraag van de discipelen: Here, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes zijn discipelen geleerd heeft (Luc. 11:1). Begint en eindigt nu niet 
juist dat gebed met de verheerlijking van de Vader? En dan die geweldige 
stelligheid die Jezus legt in de verzekering: Ik zal het doen (Joh. 14:14)! Met 
andere woorden, wie verlangt naar wat er op die eerste Pinksterdag gebeurde 
voor en in zijn, haar leven hoeft maar bij de Vader aan te kloppen in de naam 
van Jezus. Dit laat zien hoe graag de Drie-enige God in al zijn volheid gekend 
wil worden en zich kenbaar wil maken. Alleen… 
 
Alleen, er hangt een prijskaartje aan! Gods Geest blijkt niet los verkrijgbaar 
zoals helaas maar al te vaak wordt gedacht en gepredikt. Wat het prijskaartje 
inhoudt? Kort en bondig weergegeven in één zin: geen Pinksteren zonder 
Pasen! Dat wil zeggen geen volheid zonder volkomen leeg te willen worden. En 
dat kan op slechts een plaats. De plaats waar de Zoon bij uitstek de Vader heeft 
verheerlijkt: Golgotha. Daar gaf Hij zich namelijk niet alleen als zoenoffer voor 
de mens, maar als brandoffer aan de Vader. Daar wordt tegelijk het verschil 
uitgemaakt tussen christen en wereld. Precies zoals het lied zegt: tussen mij en 
deze wereld staat het kruis van Golgotha. Hier raken we de ondertoon van wat 
Jezus bedoelt als Hij aangeeft dat de wereld de Geest niet kan ontvangen 
omdat ze Hem niet ziet en kent… Ken ik Golgotha in relatie tot de heilige 
Geest? Ligt hier misschien niet de oorzaak van het zo weinig merken van God 
en ervaren van Gods Geest? Opnieuw iets om over na te denken misschien? 
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


