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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  

Johannes hfdst.14, vers 1-12 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Laat uw hart niet verontrust worden.  

Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor 

velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een 

plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb 

bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij. opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. 

Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend." Tomas zei tot 

Hem: "Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg 

kennen?" Jezus antwoordde hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

"Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen,  

zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem."  

Hierop zei Filippus: "Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg." En Jezus weer: 

"lk ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de 

Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de 

Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit 

Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: 

Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de 

werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken 

doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga." 

 

 

Bezinning 

 

Deze tekst is onderdeel van een lange redevoering die Jezus houdt. Jezus spreekt 

uitgebreid met zijn vrienden, zijn leerlingen, over de dingen die gaan komen, 

over zijn heengaan, maar vooral over hoe hij daarna met hen verbonden zal 

blijven. Hij bereidt hen met andere woorden voor op Pasen en op Pinksteren. 

Nu moet je altijd bedenken dat deze woorden pas veel later aan het papier zijn 

toevertrouwd. Jezus’ uitgebreide toespraak is mede gekleurd door de situatie 

waarin zijn volgelingen zich op dat moment bevinden. Vandaar dat deze 
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toespraak helemaal gestempeld wordt door de behoefte om te troosten, om te 

bemoedigen. Jezus steekt zijn vrienden voortdurend een hart onder de riem. 

‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Dat is de grondtoon, die 

als het ware boven de concrete situatie die beschreven wordt uitstijgt, en een 

algemene strekking krijgt. Wie een volgeling van Jezus is, hoeft niet ongerust te 

zijn, wat en hoe dan ook. Je wordt opgeroepen te vertrouwen. 

 

 

MEIMAAND     MARIAMAAND   2    door Anna van Dinther 

 

Op  het bruiloftsfeest in Kanaan zegt Maria tegen een bediende  dat de wijn op is 

en dat hij Jezus hierover moet benaderen. Jezus zegt daarop tegen zijn moeder: 

Vrouw, wat gaat U dit aan ?  

 

Jezus  vertrekt met zijn 12 uitgekozen leerlingen uit Nazareth. Hij heeft er door 

handoplegging zieken genezen. De toehoorders zijn verbaasd en vragen zich af 

hoe het kan dat een zoon van de timmerman dit zomaar zou kunnen. Zij nemen 

er aanstoot aan, wantrouwen hem.  Jezus  reageert als volgt : ”Een profeet wordt 

overal geëerd, behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen 

kring.” 

 Hij trekt vervolgens met zijn leerlingen rond, doet wonderen, geneest zieken, 

doet doven horen en blinden zien, troost armen en verdrukten en roept op tot 

compassie, empathie , barmhartig- en rechtvaardigheid. Hij trekt daarmee heel 

veel aandacht omdat de  mensen worden  gegrepen door zijn leer. Maar hij zegt 

ook: “Wacht u voor schriftgeleerden die graag in lange gewaden rondlopen, zich 

vroom voordoen, belust zijn op de belangrijkste zetels bij maaltijden en in de 

synagoge  en voor de schijn lange gebeden verrichten” en stelt hun gedrag op 

vele wijze aan de orde. Jezus wekt hiermee hun woede  op met als gevolg dat zij 

gaan  nadenken hoe zij hem zouden kunnen tegenhouden . 

 

Maria en zijn broers (ook neven worden  broers  genoemd) die dit alles ter ore 

komt maken zich daarom veel zorgen over Jezus en besluiten om hem te 

waarschuwen . 

 

Terwijl Jezus met zijn leerlingen in een huis in gesprek is zegt een bediende 

tegen Jezus dat zijn moeder en  broers hem dringend willen spreken. Jezus 

antwoordt hierop : “Wie zijn dat, ik ken die mensen niet!  Zie, hier zijn mijn 

moeder en broers.” 

 

 

 

 

 



 3 

Bezinning  

 

Probeer je eens in te leven in die periode van Maria's leven in die tijd.  

Over de opmerkingen die Jezus maakte en dreiging van schriftgeleerden.    

Wat zou jij gevoeld hebben en hoe  zou jij gereageerd hebben?  

Is er iets in je leven wat je herkent in Maria's leven? 

 

 

 

HET LAATSTE NIEUWS 

 

Onderstaand naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte  

van afgelopen woensdag 6 mei: 
 

Zoals het er nu op lijkt mogen er vanaf 1 juni  

30 mensen in de kerk  en vanaf 1 juli 100, mits 1.5 meter van elkaar. 

Volgende week gaan we hier mee aan de slag  

over wat praktisch mogelijk is en hoe te organiseren. 

 

 

 

 
 


