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Eén zijn
´… opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn´ (Joh.17:22). Dit had de Heer Jezus voor
ogen, in Zijn gebed tot de Vader. Net zo één als de Heer Jezus met de Vader
één was.
Wat is dat, één zijn? Het is in elk geval niet dat we dezelfde kleur sokken
dragen, of allemaal dezelfde Bijbeltekst mooi vinden. Wat is het dan wel? Het
is bijvoorbeeld eensgezind zijn, één van zin.
De Heer Jezus was eensgezind met de Vader, één van zin, van denken, één
van wens en verlangen. Het Goddelijke plan om mensen te redden werd
door de Heer Jezus uitgevoerd. Dat de Heer daarvoor de nederige Knecht
moest worden, veracht door mensen, aanvaardde de Heer, want het was de
wil van de Vader. Net als de Vader wenste ook de Heer Jezus dat alle
mensen behouden worden. Hij heeft het werk hiervoor volbracht.
De Heer Jezus wilde dat waar Hij was, ook wij zouden komen. Was dat
onafhankelijk van God? Nee, dat was ook Góds wens. In alles was de Heer
Jezus gelijkdenkend met de Vader. Zoals je handen doen wat ze moeten
doen. Je hoofd denkt, je handen doen. Dat is één-zijn.
Ja, maar kunnen we dan wel eensgezind zijn, of is dat in deze moeilijke
eindtijd niet meer mogelijk? De Heer bidt dat we één zijn, dus kan het. De
Heer heeft niet gebeden voor iets onmogelijks. Het woord eensgezind wordt
in Romeinen 12:16 genoemd na het medeleven en gevolgd door
nederigheid. Een houding van nederigheid maakt het eenvoudiger om die
‘moeilijke’ broeder of zuster lief te hebben. Het van harte meeleven zal
hetzelfde bewerken. In Romeinen 15:5,6 wordt eensgezindheid genoemd als
voorwaarde voor onze aanbidding. Als de eensgezindheid verdwijnt, zal ook
de lofzegging vermageren.
Kijken we zoals God ons ziet, dan is die eenheid er; kijken we als mensen naar
onze praktijk, dan is daar wel heel weinig van te zien. Met welke bril kijken
we? Die van boven, of die van beneden? Is die eenheid een ideaalbeeld?
Nee, voor de Heer is het realiteit, werkelijkheid. Hij ziet alle gelovigen als een
eenheid. Daarom moeten we ook niet de eenheid bevorderen, of zelfs
maken, maar bewaren.
Eens, Boven, zullen we volmaakt één zijn, niet alleen als gelovigen onderling,
maar allen samen met Hem. Dat vooruitzicht mag ons bemoedigen om nu
die eenheid te bewaren. Die eenheid, die God al voor Zich ziet.
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