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Christus’ gebed: verheerlijking van de Vader

B.C. Buitendijk

‘Als het hier niet voor ons beschreven stond, dan zouden wij om zoiets kostbaars te bezitten er wel een reis tot
aan het einde van de wereld voor over hebben. Hoe buitengewoon vurig is dit gebed. Christus heeft er de grond
van zijn hart in blootgelegd, Zich als het ware geheel binnenstebuiten gekeerd, zowel voor ons als voor de
Vader.’
Dat zegt Luther in 1528 in een preek over het gebed van Jezus. Hij is diep onder de indruk van de eenvoudige
bewoordingen en de diepe betekenis. We betreden als het ware heilige grond. Velen hebben daarom niet
durven preken over dit gebed. Hoe zou een mens de diepte van deze omgang van de Zoon met de Vader peilen?

Maar niet voor niets heeft Jezus zijn discipelen bij zijn gebed betrokken. Zij moesten het horen. Hij heeft ervoor gezorgd
dat de kerk op de hoogte is van zijn werk. Daarom luisteren we naar het onderwijs in dit gebed, eerbiedig en zorgvuldig.
We gaan het gebed niet vers voor vers bespreken. We letten op het karakter, de opbouw en het doel van het zogenaamde 
‘Hogepriesterlijk gebed’.

Messiaans ambtsgebed
De eigen aard van Jezus’ gebed is de eeuwen door opgevallen. Vanaf de zestiende eeuw kent Johannes 17 de naam ‘het
Hogepriesterlijk gebed’. Deze benaming laat uitkomen dat Jezus hier bidt als hogepriester voor zijn volk. Zoals de
hogepriester in Israël het heiligdom binnenging met de efod (Ex. 28), zo draagt Christus zijn volk op zijn hart en draagt Hij
het aan zijn Vader op.
Dat Hij hier als hogepriester optreedt, staat er niet met zoveel woorden. Wel lezen we in de verzen 17-19, dat Hij Zich
heiligt voor de zijnen. Zo heeft Hij de zijnen geheiligd, apart gezet en toegerust voor hun werk. De missie van de apostelen
is alleen mogelijk op grond van Jezus’ eigen heiliging. Hij heeft Zich volkomen toegewijd aan de door God gegeven taak
(vgl. Joh. 10:36). Hij staat klaar om het offer te brengen, als hogepriester (vgl. Ex. 28:41; Lev. 8:30) en als offer (vgl. Ex.
13:2; Deut. 15:19) tegelijk. Christus heeft Zichzelf geheiligd om de zijnen te heiligen (vgl. Heb. 10:10). Bovendien behoort
de voorbede voor zijn volk tot de taak van de hogepriester (Heb. 7:25).
Maar Christus spreekt ook als Koning. Hij wijst zijn Vader op de bewaring van hen die de Vader Hem gegeven heeft.
Tegelijk is Hij hier de Profeet, die de waarheid van God openbaart en het Woord van de Vader aan zijn discipelen
gegeven heeft.
Hij is de door God gezonden tussenpersoon tussen de Vader aan de ene kant en de discipelen aan de andere kant. Onze
Middelaar is aan het woord. Hij is vol zorg voor zijn achterblijvende leerlingen en de gemeente na hen. Maar deze zorg is
beslist geen bezorgdheid. Jezus vraagt aan zijn Vader. Hij is bij Hem kind aan huis.

Werkrapport
De Here Jezus gaat zijn discipelen verlaten. Hij is op weg naar het huis van zijn Vader. Dat heeft Hij in de voorgaande
gesprekken verteld. Tijdens het Paasmaal en onderweg naar Getsemane. Hij heeft ze voorbereid op zijn komend vertrek
(Joh. 14-16). In hun bijzijn brengt Hij nu rapport uit van zijn werk aan zijn Vader. Hij heeft zijn opdracht vervuld, volgens
het heilsplan van God. Het vastgestelde tijdstip (‘de ure’) is aangebroken. Het is tijd om over te gaan tot de volgende fase
van Gods reddingsoperatie. Het is het uur van zijn sterven en van zijn verheerlijking. Jezus kijkt terug op het werk dat is
gedaan. Hij heeft als Gods Gezant de naam van de Vader geopenbaard; en degenen die de Vader Hem gegeven heeft,
bewaard. Hij staat op het punt Zich op te offeren voor de zijnen. Hij kijkt tevens naar de toekomst. Heel zijn kerk staat
Hem voor ogen.

Opbouw
Meestal wordt in Johannes 17 een driedeling gezien. Jezus bidt eerst voor Zichzelf om heerlijkheid (17:1-8), dan voor zijn
discipelen om bewaring en heiliging (17:9-19), en tenslotte voor alle gelovigen om eenheid (17:20-26). Het gaat hier niet
om drie losstaande punten. Het gebed vormt een geheel, waarvan de delen nauw met elkaar verbonden zijn. Christus is in
de wereld gekomen om het werk van zijn Vader te doen. Dat werk is gericht op de verheerlijking van God. Dat heeft Hij



aan de discipelen meegedeeld. En de discipelen zullen die boodschap doorgeven in de wereld. Die nauwe samenhang komt
ook tot uiting in de herhaling van woorden zoals: verheerlijken, geven, zenden, wereld, woord. De verschillende motieven
gaan in elkaar over en vullen elkaar aan. Er zit ook een zekere opklimming in het gebed. Het slot grijpt terug op het begin.
Het kernwoord is: verheerlijking.

Verheerlijkingsgebed
Wij kennen Johannes 17 vooral als het gebed om eenheid (zie VERKENNING). Maar Jezus begint met de vraag om zijn
verheerlijking door de Vader. Hij heeft door zijn werk de naam van de Vader grootgemaakt. Zijn doel was, dat de mensen
God zouden verheerlijken, Hem prijzen om zijn grootheid en liefde. God heeft die door zijn Zoon geopenbaard. Zijn
leerlingen hebben de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon aanschouwd (Joh. 1:14), in geloof (Joh. 2:11; 11:40). Hij heeft
ze doen delen in zijn heerlijkheid (17:20).
Jezus richt ons op God. Zijn grootste verlangen tijdens zijn leven op aarde was de verheerlijking van zijn Vader. Dat was
ook het doel van zijn werk. Het wezen van de zonde is, dat wij God niet verheerlijken. Wij denken bij zondigen vaak aan
bepaalde zonden, aan misstappen en overtredingen. Maar we moeten bedenken, dat iedereen die God de eer niet geeft,
schuldig is aan vreselijke zonde. Hij is immers de enige God. Een ander is er niet (vgl. Jesaja 44, 45 en 46). Hij is ook de
waarachtige God, de betrouwbare. Jezus noemt Hem ook de heilige en rechtvaardige Vader (vers 11 en 25). Hem komt
alle eer toe.
Gelukkig leven en sterven (HC zd. 1) betekent dan ook niet een goed gevoel hebben en een prettig bestaan leiden. Het
ware geluk dat de christen krijgt, is: ik ben van Christus en ik leef tot eer van God.
Aan het slot maakt Jezus zijn wil duidelijk met betrekking tot de toekomst van alle gelovigen. Hij die nooit zijn wil zocht,
maar die van de Vader (5:30), zegt nu: ‘Ik wil’, met kracht en volmacht. Hij weet, dat zijn wil overeenstemt met de wil van
de Vader (4:34). Hij wil, dat zij die Hem uit de wereld gegeven zijn, eens zijn volle heerlijkheid zullen aanschouwen. Die
heerlijkheid is de glans van zijn liefde. De glorie van Christus zal altijd spreken van zijn liefdevolle overgave (vgl.
Openbaring over het Lam). Hij heeft Gods naam bekendgemaakt om de liefde van zijn Vader door te geven aan al zijn
volgelingen. In Hem is de liefde van God openbaar geworden (vgl. 1 Joh. 4:9-10).
In de eerste brief van Johannes lezen we hoe de apostel de verwachting van de kerk verwoordt: ‘Geliefden, nu zijn wij
kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij
Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2).

Eeuwig leven
Christus ontving zijn discipelen en de gemeente uit handen van de Vader (vgl. Joh. 6:44), zoals de herder zijn schapen
kreeg (Joh. 10:27-29). Aan hen geeft Hij het eeuwige leven. Zij worden gered (vgl. Joh. 3:16) en gaan van de dood over in
het leven. Dat gebeurt door het geloof in God en zijn Gezant. Wie de enige en waarachtige God erkent en Jezus Christus,
die heeft het eeuwige leven. Eeuwig, dat is niet eindeloos, maar onvergankelijk en verbonden met Gods liefde (vgl.vers 26).
Het is een andersoortig leven. God vult je leven met zijn liefde. Hij geeft het zin en inhoud. God wil het leven van de zijnen
tot zijn bestemming laten komen: de eer en verheerlijking van zijn Naam.
Eeuwig leven is God kennen. In onze oren klinkt dat wat afstandelijk. Maar ‘kennen’ betekent zoveel als: omgang hebben
met. Die omgang schenkt de Here al in dit leven (vgl. HC zd. 22, vr./antw. 58). Dat kennen omvat hoofd, hart en handen.
God kennen met het hoofd wijst op het nadenken over Hem. Wie is Hij? Wat heeft Hij mij te zeggen? Hoe leidt Hij mijn
leven? God gaat ons verstand te boven, maar we moeten wel ons verstand gebruiken. Veel mensen hebben een mening
over God zonder er moeite voor gedaan te hebben over God na te denken. Kennen hangt samen met het leren kennen, het
aannemen en bewaren van Gods Woord.
God kennen met het hart heeft alles te maken met vertrouwen en liefde. Het gaat om vertrouwelijke overgave aan Hem.
God kennen heeft ook van doen met de handen. Dat betekent gehoorzaamheid en toewijding.
God kennen omvat dus heel het leven. Nu en in de hemelse heerlijkheid.

Voor de bespreking
1. Jezus’ gebed onthult iets van Gods heilsplan, dat Hij voor de schepping heeft gemaakt. God heeft van eeuwigheid

zijn Zoon bestemd om de liefde van God voor zondaren te openbaren en hen te verlossen van zonde en dood.
Christus geeft het eeuwige leven aan allen die Hem door de Vader gegeven zijn (Joh. 17:2). Bespreek de betekenis
en de troost van de Vrederaad en de uitverkiezing (vgl. M.J. Arntzen, Van eeuwigheid als grond gelegd.
Gedachten over de Vrederaad, Kampen 1983, m.n. p. 74-78).

2.        Een bekende zinsnede aan het slot van een gebed luidt: ‘tot eer en verheerlijking van uw heilige Naam’. Wat



bedoelen we daarmee? Zijn we ons ervan bewust wat we zeggen?
3.        Het doel van Christus’ werk op aarde was de verheerlijking van de Vader. Hoe volgen wij Hem hierin na?
4.        Eeuwig leven is God kennen. Wilt u met elkaar bespreken wat dat kennen van God voor ons inhoudt?


