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Christus’ gebed: bewaring en heiliging van de zijnen

B.C. Buitendijk

‘God heeft aan Zijn volk in Jezus Christus een eenheid geschonken die Zijn schepping is en niet product van
onze arbeid. Wij loven en danken Hem voor het machtige werk van Zijn Heiligen Geest, waardoor wij tezamen
gebracht zijn om te ontdekken, dat niettegenstaande onze verschillen wij één zijn in Jezus Christus.’
Met deze juichende boodschap richtte de oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam
in 1948 zich tot de wereld. Men beschouwde de Wereldraad als verhoring van Jezus’ gebed om eenheid. ‘Opdat
zij allen één zijn’ werd de slagzin van de oecumenische beweging. Het gebed van Jezus werd als een gebod
opgevat: iedereen is verplicht te streven naar eenheid. Kerkelijke verdeeldheid is een blamage. De wereld zal
de kerk niet serieus nemen als de kerk zo verbrokkeld blijft.

Met datzelfde argument werden binnen de Gereformeerde Kerken vraagtekens gezet bij het goed recht van de Vrijmaking.
Men riep op tot hereniging, omdat de verdeeldheid van de kerken de bekering van de wereld in de weg zou staan.
Daartegenover is benadrukt dat het in Jezus’ gebed gaat om de eenheid in de waarheid.
Hij legt eerst verantwoording af van het werk dat Hij als Gods Gezant heeft gedaan en bidt om de voortgang van dat werk
in zijn verheerlijking door kruis, opstanding en hemelvaart. Zo heeft Hij het fundament van de kerk gelegd. Vervolgens bidt
Hij om de bewaring van de zijnen in de naam van de Vader. Die Naam is de ruimte waarin zij bescherming vinden. Die
Naam is de waarheid. De eenheid die Christus op het oog heeft, is de eenheid op het fundament van het algemeen geloof.
Hij bidt vervolgens voor allen die door middel van het woord van de apostelen in Hem geloven.
Zo hebben de gereformeerde belijdenisgeschriften Johannes 17 ook verwerkt. Zij verwijzen naar dit hoofdstuk als het gaat
om de eenheid van het ware geloof (HC zd. 21, vr./antw. 54) en om de verplichting zich bij de kerk te voegen en zich met
haar te verenigen: ‘Zo wordt de eenheid van de kerk bewaard’ (NGB art. 28). De eenheid van de kerk is door God
gegeven.

Eenheid
Meer dan eens is erop gewezen dat het niet om een gebod tot eenheid gaat, maar dat het een gebed om eenheid is. Op
zichzelf is dat waar. Maar gebod en gebed liggen dicht bij elkaar. Paulus roept in zijn brief aan de Efeziërs op tot eendracht
van de gemeente op grond van de eenheid in Christus (4:1-6). Daarvoor heeft hij al vol verwondering geschreven over de
eenheid die God tot stand heeft gebracht in de gemeente: Christus Jezus is onze vrede, die de scheidsmuur tussen Joden en
Grieken heeft weggebroken (2:11-22). Waar niemand durfde dromen van eenheid, heeft Hij die gewerkt.
Maar alle pogingen om tot eenheid te komen, zullen stranden als die eenheid in Christus ontbreekt. De eenheid is het werk
van God als verhoring van Christus’ gebed. We hoeven niet te twijfelen aan die verhoring. Wie zal eerder verhoord worden
dan de eigen zeer geliefde Zoon van God? (NGB art. 26; Joh. 11:42). We mogen die verhoring ook zien in de eenheid van
de gemeente in Jeruzalem. ‘Zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen ... en zij loofden God...’ (Hand.
2:41-47).
Dat neemt niet weg, dat de gelovigen die eenheid ook moeten zoeken en bewaren.

Heeft Jezus gebeden om eenheid? De meeste vertalingen geven de tekst weer als: ‘opdat zij allen één zijn’. Maar de
vertaling ‘Ik vraag … dat zij allen één zijn’ is evengoed mogelijk en volgens sommigen ook beter. In dat geval bidt Jezus
met zoveel woorden om eenheid. Maar zelfs als dat niet zo zou zijn, dan blijft de eenheid van de kerk inhoud van Christus’
gebed. Hij vraagt om de bewaring en de heiliging van zijn volgelingen met het oog op hun eenheid. Hij bidt dat de wereld
zal geloven en erkennen dat God Hem gezonden heeft. Daarom heeft Hij zijn discipelen het Woord van de Vader gegeven
en hen de wereld ingestuurd. De discipelen moeten niet op zichzelf blijven, maar de Here wil toevoegen aan de kring van
de gelovigen.

De wereld
Dat brengt ons op de vraag, wat Jezus bedoelt met ‘de wereld’. Veel uitleggers zeggen dat Johannes een heel eigen
spraakgebruik heeft: ‘wereld’ betekent bij hem meestal ongelovige wereld of zelfs met name het ongelovige Israël (C. van



der Waal). Maar deze uitleg lijkt toch te beperkend. Inderdaad blijkt ‘wereld’ meer dan eens de aanduiding van de wereld
die van God niet weten wil en die niet gelooft in Christus. Maar die betekenis ligt niet zozeer in het woord zelf, als wel in het
zinsverband. God heeft zijn Woord in de in zonde gevallen wereld gezonden. Maar men erkent de Christus dikwijls niet.
Men blijft in de ban van de boze. De overste van deze wereld beheerst de ongelovigen. Christus heeft de zijnen uit de
wereld gehaald. Zijn woord brengt hen in botsing met de wereld. Zo is er een scherpe tegenstelling gekomen tussen Christus
’ volgelingen en de wereld. Want de wereld haat alles wat niet uit haar afkomstig is. Daarom heeft ze de Here Jezus
afgewezen. Hij paste niet in haar patroon. Wat de mensen met Hem gedaan hebben en zullen doen, dat zullen ze ook zijn
volgelingen aandoen (Joh. 15:18-16:4; Mat. 10:24-25). Ze wortelen niet in de wereld, maar ze hebben een totaal ander
leven gekregen. Ze zijn uit het donker gehaald en in het licht gezet. Ze zijn opnieuw geboren door het geloof in Christus
(vgl. Joh. 3:5-8). Ze hebben niet meer de gezindheid van het vlees, maar die van Christus.

Gelovigen zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Zo wordt de plaats van christenen onder de mensen wel
verwoord. De Here Jezus bidt niet, dat God zijn volgelingen uit de wereld wegneemt. Nee, ze staan midden in de wereld.
Zoals de Here Jezus in de wereld is gekomen. Hij is uit de schoot van de Vader getreden. Hij heeft de heerlijkheid verlaten
om het Woord aan de mensen te geven.
De wereld heeft Hem niet aangenomen. De overste van de wereld heeft ook alles gedaan om Hem te dwarsbomen. Op
allerlei manieren heeft Hij de Here Jezus willen verleiden. Het is hem niet gelukt.
Nu heeft hij het gemunt op de volgelingen van Christus (vgl. Op. 12:17). Zij leven in de wereld en ondervinden de
vijandschap van de wereld en de macht van de boze. Achter de wereld die afwijst, staat de duivel zelf. Nu bidt de Here of
God de zijnen zal bewaren uit de macht van de boze.

De wereld is niet enkel de boze wereld buiten, waar de normen vervagen, de waarden verdwijnen en het geweld toeneemt.
De wereld waar je kind niet meer veilig de straat op kan. Dat is maar een deel van de wereld. Er zit veel meer achter.
Waar de liefde van de Vader niet wordt aanvaard, daar is de wereld. Die zich laat leiden door de duivel, die in de macht
van de boze is. Het is een wereld, die zich tegen God verzet en die de wet van God niet erkent. Daarom waarschuwt
Paulus tegen wereldgelijkvormigheid (Rom. 12:2). Daarom schrijft Johannes: heb de wereld niet lief (1 Joh. 2:15-17). En
zegt Jakobus: weet u niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? (Jak. 4:4).

Wereldgelijkvormig
Wereldgelijkvormigheid, dat is, dat je net zoals de wereld bent, net zo doet als de wereld doet. Dan lijk je op de wereld.
De tegenstelling is die tussen geloof en ongeloof. Het gaat dus om de binnenkant, de gezindheid. Het is de keus voor of
tegen God. Het gaat om het al dan niet aannemen van zijn Woord. Heeft Hij het voor het zeggen in wat je doet en laat? Of
vertrouw je op je gezond verstand? Is angst voor mensen je raadgever? Ben je slaaf van je begeerten en verlangens? Die
gezindheid wordt ook duidelijk in het gedrag. De buitenkant doet er wel degelijk toe.

Jezus heeft gebeden voor zijn volgelingen, dat de Vader ze bewaren zal uit de macht van de boze. Die bewaring is hard
nodig, want de wereld dringt op de gelovigen aan en wil zich in hun harten nestelen. De duivel wil de mensen doen geloven
dat God niet bestaat, of in elk geval, dat Hij zich nergens mee bemoeit. De boze spiegelt ons voor, dat we niet zo moeilijk
moeten doen. Je mag toch genieten van je leven? En hij maakt er een vrolijke boel van. Wie daar niet aan meedoet, is een
spelbreker. En wie wil zo te boek staan? De satan wil ons aan het wankelen brengen, door vraagtekens te zetten bij Gods
bedoeling met ons leven. Waarom zou je geloven als het je niets oplevert?

Werkterrein
De gemeente van Christus heeft haar plaats in deze wereld. Want Hij wil zijn Naam doen kennen aan deze wereld. De
discipelen zijn geroepen om de naam van God uit te roepen over heel de aarde. De wereld is hun werkterrein. Zoals de
Vader zijn Zoon gezonden heeft, zo heeft Christus zijn discipelen de wereld ingestuurd. Daarin bewijst de Here zijn liefde
voor de wereld. Hij heeft haar niet afgeschreven. Hij heeft niet een handjevol mensen uit de wereld getrokken, maar zij zijn
de wereld ingetrokken. Ze hebben de belofte van de Heilige Geest gekregen. Hij zou hun ingeven wat ze moesten zeggen
als ze ter verantwoording geroepen werden (Mat. 10:19-20). Door zijn bijstand konden ze de dood in de ogen zien en
konden ze zelfs blij zijn in gevangenschap en vervolging. Zij moesten het evangelie brengen en door hun leven en spreken
getuigde de Heilige Geest in de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8).
Wij zijn vandaag geroepen om Gods Woord te laten klinken in deze wereld, in onze woorden en in ons gedrag. Om te
leven als kinderen van God in deze duistere wereld. De kerk kan daarom geen getto zijn. Vanuit de kerk gaat het Woord
de wereld in. Door de dienst van mensen die zich laten leiden door de Geest, die Gods geboden liefhebben, die zich niet



aanpassen aan de wereld, maar het woord van het leven vasthouden.

Waarheid
In de kringen van de Wereldraad van Kerken is veel accent gelegd op de gedachte dat de kerk er voor de wereld is.
Christenen moeten solidair zijn met de wereld. Die solidariteit vertaalde zich in politieke stellingname van de kerken.
Tegenwoordig is men daarin veel terughoudender, geleerd door de geschiedenis. Men zoekt het nu vooral in het zoeken
van de waarheid. Alle godsdiensten zouden een deel van de waarheid hebben. Op deze manier worden enkele thema’s uit
Johannes 17 op zichzelf genomen en losgemaakt van het geheel. Er is wel aandacht voor het gebed om eenheid en voor het
getuigenis naar de wereld. Maar dat getuigenis is krachteloos gemaakt, omdat het niet wijst op Jezus Christus, de Zoon van
God, de Heiland van de wereld. In Jezus’ gebed staat de bewaring in Gods naam in dienst van de heiliging. De zijnen zijn
apart gezet om te worden toegerust en de wereld te confronteren met het evangelie. Zo gaat de liefde van God uit naar de
wereld en brengt Hij al de uitverkorenen samen.

Tips voor voorstudie:
1.        U kunt ingaan op het oudkerkelijke gebruik, dat een dopeling de duivel en al zijn pracht en praal plechtig moest

afzweren (vgl. G. van Rongen, ‘Verzaken wij de wereld nog wel?’, in: De Reformatie jrg. 60, nrs. 31, 32, 34; C.
Trimp, De gemeente en haar liturgie, Kampen 1983). Hoe functioneert bij ons het onderwijs van de
doopformulieren: ‘Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en godvrezend leven’?

2.        Ga na hoe in de oecumenische beweging Johannes 17 is gebruikt. Zie bijvoorbeeld C. van der Waal, Antithese of
Synthese, Enschede 1951, en Liquidatie der Reformatie, Enschede 1966; C.G. Bos e.a., Nieuwe Nederlandse
Kerkgeschiedenis I, Barneveld 1990, p. 25-35.

3.        Wat betekent Johannes 17 voor ons bidden om en werken aan de eenheid van de gelovigen? Zie bijv.: B.
Kamphuis, ‘Pleidooi voor eenheid’, in: J.W. Maris e.a., Opdat zij allen een zijn, Barneveld 1997, p. 15-23.

Voor de bespreking:
1.        In hoeverre ervaren wij nog haat van de wereld? Durven wij de confrontatie aan of laten we ons door de wereld

leiden?
2.        Door de doop worden wij en onze kinderen bij de christelijke kerk ingelijfd en van de ongelovigen onderscheiden

(HC zd. 27, vr./antw. 74). Wat betekent dat in de praktijk?
3.        Bespreek de vraag hoe wij onze gezindheid moeten laten blijken in deze wereld.
4.        Kunnen wij de gebrokenheid van de kerken constateren en genoegen nemen met de ‘oecumene van het hart’?
5.        Wat denkt u van de stelling: ‘de kerken worden in elkaars armen gedreven door de oprukkende wereld’?
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