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‘Sprekend onderweg’ 
 

Ik was aan het nadenken over dit thema en er vielen me twee dingen op: 
1) We zijn onderweg, we zijn in beweging 
2) Terwijl we onderweg zijn spreken we, er is contact, interactie. Door te 

spreken bouwen of onderhouden we relaties. 
 

Het tegenovergestelde van sprekend onderweg zijn, van in beweging zijn terwijl 
we relaties onderhouden is zoiets als: ‘zwijgend stilstaan’. 
Ik geloof dat we als volgelingen van Jezus, als christenen, als gemeenschap van 

gelovigen inderdaad onderweg zijn. We zijn niet geroepen om stil te staan. We 
zijn geroepen om vrij te zijn, om te groeien in het kennen van de Heer, om te 

groeien in het liefhebben. En we kunnen alleen groeien als we relaties 
onderhouden, als we spreken (en luisteren natuurlijk). Groeien in je eentje is 
niet mogelijk. De uitwerking van ons geloof is altijd zichtbaar in onze interactie 

met mensen. Liefhebben, bemoedigen, vergeven, is makkelijk als het theorie is, 
maar kan ineens heel moeilijk zijn als het echte situaties met echte (en 

onvolmaakte) mensen betreft. 
 

We hebben een paar weken geleden Pinksteren gevierd. We hebben gevierd dat 
Gods Geest uitgestort is. Jezus is naar de Hemel opgevaren, maar God is bij ons 
gebleven in de persoon van de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen dat Jezus 

het stokje heeft doorgegeven aan de Heilige Geest. Ik wil je even meenemen 
naar het moment dat de leerlingen van Jezus bij elkaar waren. En alles was nog 

onduidelijk….. Jezus was kort daarvoor gekruisigd, gestorven, in een graf 
gelegd…… Er was verdriet, verwarring… 
Johannes 20 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 

kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden 
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 

heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen 
heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

 
Kun jij je voorstellen hoe blij de leerlingen waren? Jezus is niet in het graf 
gebleven, Hij leeft! Hij heeft de dood overwonnen. En Jezus laat zich even zien 

bij zijn leerlingen, Hij bezoekt ze. Hij wenst ze vrede….. 
21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 

uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en 
zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
Vrede is het vertrekpunt. Vrede betekent dat het goed zit van binnen. Vrede 

betekent dat je weet dat God van je houdt. Vrede betekent dat je beseft hoe 
waardevol je bent. Vrede ervaar je als je verbonden bent met God. Vrede 

betekent ook dat je weet dat je zonden, je fouten vergeven zijn.  
En als Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Ik wens jullie vrede’ dan zegt Hij 
daarmee heel veel: 

Hij zegt: Ik hou van je. Hij zegt: Ik ben bij je. Hij zegt: Jij bent waardevol 
Hij zegt: Je zonden zijn vergeven 

Vrede in je hart is geen theorie, je ervaart dit (of je ervaart dit niet). 
En we kennen allemaal dat gevoel, dat onbehaaglijke gevoel dat er soms is, dat 
gevoel van onrust, van twijfel, van alleen zijn… 
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Jezus zegt: Joh20:21. ‘Ik wens jullie vrede’ . Ik hou van je, Ik ben bij je, Jij bent 
waardevol. Jezus heeft verzoening gebracht. De drie-enig God verlangde zo naar 

de mens, dat Jezus naar de aarde kwam, stierf, de dood overwon. God zelf 
overbrugde de kloof, wat de mens niet kon, deed God. Zoveel waarde hecht Hij 
aan ons, aan jou, aan jou, aan mij. 

 
Joh 20:21……..Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ik stuur je erop uit om het zelfde te doen wat ik 
gedaan heb….. ‘De Vader heeft mij gezonden, Ik zend jullie…..’ 
Deze uitspraak is behoorlijk belangrijk. Iedereen die gelooft is een leerling van 

Jezus. Jij en ik zijn een leerlingen van Jezus. En iedereen die gelooft is een 
gezondene!! Jij en ik zijn gezondenen………(het woord ‘zendeling’ komt daar 

vandaan). 

We zijn onderweg… 

Wij hebben dezelfde opdracht, dezelfde missie als Jezus had………… 

Jezus had een belangrijke missie, een belangrijke opdracht: 
- Laten zien wie God is  

Joh1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die 
aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. 

- Eeuwig leven schenken (aan wie in Hem gelooft) 
Joh 3: 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

- Herstellen 

Luc 4:18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan 
armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen 

hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om 
onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te 
roepen.’  

Is dat goed nieuws of niet? Het evangelie is goed nieuws. Wij zijn gezonden om 
deze opdracht te vervullen. Een opdracht aan jou als individu, en aan ons als 

collectief, als gemeente, als lichaam van Christus. 
Maar allereerst is deze opdracht voor jou persoonlijk. Jij mag laten zien wie God 

is. Jij mag laten zien wat onbaatzuchtige liefde is. Jij mag laten zien wat 
barmhartigheid en medeleven is. Jij mag laten zien wat vergeving is. 
Natuurlijk is dit ook een opdracht voor de kerk, voor het collectief. Maar het 

collectief bestaat uit individuen, uit jou en mij.  
 

Als Gods vrede in je hart is, komt deze vrucht ‘vanzelf’ naar boven. Daarom zegt 
Jezus: Ik wens jullie mijn vrede. Wat je ten diepste gelooft, is altijd hetgeen dat 
anderen ook ervaren in jouw omgeving. Wat van binnen bij jou leeft, komt altijd 

naar buiten.  
- Als jij Gods genade ervaren hebt, en dus gelooft dat God genadig is, dan 

zul je ook genadevol zijn naar je omgeving. 

Maar het omgekeerde geldt ook: 

- Als jij denkt/gelooft dat Gods liefde het antwoord is op jouw goede gedrag, 

dan zul jij ook jouw liefde afhankelijk maken van het gedrag van anderen. 

Je wordt een eiser ipv een gever. Misschien verpak je het in lieve 
vriendelijke woordjes, maar je wordt een eiser…… 
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Als mensen Gods liefde, zijn wezen weerspiegeld zien in ons, dan zal dit een 

uitnodiging zijn om God te leren kennen. Ze ervaren het leven, de zuurstof, de 
vrede……. Elk mens wil vrede! God wil hen leren kennen, wil mensen uit hun 

isolement halen, hen bevrijden, eeuwig leven geven. 
 
De meest effectieve vorm van evangelisatie is leven in Gods vrede en vervolgens 

jezelf zijn op elke plaats waar je komt.  Overal waar je komt mag dienstbaar zijn 
aan de ander, bemoedigen, je relaties aangaan, 

De vrede die je ontvangen hebt komt vanzelf naar buiten. Je kunt het niet 
tegenhouden…….. 
 

Misschien voel jij je niet goed genoeg om door Jezus uitgezonden te worden? 
Misschien voel jij je net als de profeet Jesaja zich voelde. Laten we lezen…. 

 
Jesaja 6 
5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met 

onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu 
heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6 

Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en 
vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je 

lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop 
hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons 
gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

 
Jesaja voelt zich niet waard om God te vertegenwoordigen. 

Dan reinigt God zijn lippen, vergeeft zijn zonden. Jesaja ontvangt Gods vrede! 
Dan gebeurt er iets wonderlijks…. In plaats van ‘wee mij’ zegt hij ‘Hier ben ik, 
stuur mij’ 

 
God rust ons toe om herstel te brengen naar mensen. Hij doet het werk, Hij 

vergeeft ons, Hij geeft vrede. Jezus was vol van de Heilige Geest. Jezus deed wat 
Hij deed in overeenstemming met de wil van de Vader, in de kracht van de 
Heilige Geest. Wij maken deel uit van deze familie. En de gemeenschap van 

gelovigen, de kerk, is onze veilige thuishaven. Wij mogen leven in aanwezigheid 
van God, in aanwezigheid van Vader, Zoon en Geest. En in Gods aanwezigheid is 

vrede. 
Joh 20:21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en 

zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 

Jezus laat zijn leerlingen niet als wezen achter. Hij gaat zelf naar de Vader, Hij 
verlaat zijn leerlingen. Maar de Heilige Geest is bij hen.  
22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

God verlaat ons niet, nooit! Hij is bij ons, de heilige Geest woont in ons! 
Jezus zegt: Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 

Jezus weet dat de Vader Hem heeft uitgezonden samen met de Heilige Geest!! 
Dus hoe zend Jezus zijn leerlingen uit? 
Samen met de Heilige Geest!!! 

22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 

Jezus blaast het leven als het ware in zijn leerlingen. Jezus waarborgt de 
verbondenheid met God door de inwoning van de Heilige Geest. 
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Ik moet denken aan het volgende vers uit  
Genesis 2 

7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 
blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
 

Wat een prachtige overeenkomst. God blaast de levensadem in onze neus, roept 
ons tot leven. 

Dat is wat er gebeurt als we God leren kennen, samen met hem gaan leven. Hij 
blaast het leven in ons door de Heilige Geest, eeuwig leven. 
 

Afsluiting: 
Gods liefde voor de mensheid is onvoorstelbaar groot. 

Hij voorziet in alles. 
Hij geeft ons vrede, echte vrede, diep van binnen. 
 

Hij maakt ons partner in Zijn plan.  
Zijn plan van herstel, zijn plan van vrede. 

We zijn niet alleen leerling, maar ook zendeling. 
 

We zijn sprekend onderweg 

 
Hij heeft ons bevrijd uit onze eenzaamheid en laat ons nooit meer alleen, hij 

blaast de levensadem in onze neus, de Heilige Geest woont in ons. 
We ontvangen zijn vrede. 

 
Afsluitend gebed 
 

- Ik ervaar geen vrede………  (Ik wens jullie vrede) 

- Ik wil een gezondene zijn…….(Hier ben ik, stuur mij) 

- Blaas uw levensadem in mijn neus Heer, elke dag! 

(ontvang de Heilige Geest) 

 

AMEN 
 


