Tr o oster / A d v o c a at

Trooster / Advocaat
Antwoorden

Binnenkomen
Wat heb jij werkelijk nodig?
Hoe wij deze vraag beantwoorden maakt veel over onszelf duidelijk.
Het wijst aan wat wij herkennen als het meest noodzakelijke, het meest essentiële.
Hoewel de noden die we zelf voelen ons als eerste aansporen om God te zoeken, weet God
als onze Schepper en Verlosser het beste waar het er bij ons aan schort. En dat wat gegeven
is door Christus Jezus in Zijn Geest, is het meest fundamentele en diepgaande voor ons:
Hemzelf.

Luisteren
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft
tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal
in u zijn.[Johannes 14:16-17]
In enkele van de laatste woorden tijdens Jezus’ aardse leven zien we Jezus’ verlangen dat
de Vader ons geeft wat het meest essentieel is voor ons. In onze tijd spreken we niet echt
meer over advocaten, behalve in juridische zin. Andere woorden zijn helper, verdediger,
trooster, supporter. Het is iemand die aan jouw kant staat, jouw zaak bepleit tegenover
anderen en achter jou staat. Het is iemand die er zonder enig voorbehoud voor jou is.
Merk op dat Jezus zegt dat de Geest een andere ‘advocaat’ is - want Jezus zelf is de eerste.
De Geest, niet begrensd door de fysieke beperkingen van Jezus van Nazareth die slechts
op één plaats en op één moment tegelijk kon zijn, is daarom naar ons gezonden om de
bediening van Jezus voort te zetten. God met ons.

Wat we het meest nodig hebben is God
die zich persoonlijk presenteert aan ons.
Terwijl jij in de aanwezigheid van jouw advocaat bent,
noem Hem dan de namen van jouw vijf vrienden.
Als Hij dicht bij hen komt
vraag of de Advocaat hen doet ontwaken
zodat ze hun grootste en meest essentiële behoefte zullen zien.

Bidden
Kom Heilige Geest…
Ik erken dat Uw aanwezigheid mijn grootste behoefte is
en Uw grote liefde die met mij is, mijn vaste hoop.

ALLEEN MET NIEMAND
B EH ALVE MET U, MIJN GOD,
GA I K OP REIS.
WAT MOET IK VREZEN,
ALS U DICHTBIJ BENT
O K O N ING VAN DAG EN NACHT?
I K B EN VEILIGER IN UW HAND
D AN DAT EEN LEGER OM MIJ
H EEN ZOU STAAN.
[Columba van Iona, circa 521-597]

