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“Wees niet ongerust, in het huis van mijn Vader zijn vele kamers”. Jaren geleden sprak ik een oude 

gepensioneerde tuinder. Toen ik hem een hand gaf, verdween mijn hand ongeveer in de zijne en voelde ik het 

eelt dat het vele werk had achtergelaten. Het bedrijf dat hij had opgebouwd bestond uit een flink aantal kassen 

waarin tomaten, paprika’s en komkommers werden gekweekt om in vele huiskamers overal ter wereld te 

worden gegeten. Tussen al die ruimte die hij zelf had gecreëerd voor zijn oogst, worstelde hij met een vraag: 

“Pater, hoe zit dat nou met die hemel? We leven nu met miljarden mensen en het worden er steeds meer. Als 

we sterven, passen we dan met z’n allen in de hemel? Al die mensen die ooit hebben geleefd en nog zullen 

leven?” Hij was er ongerust over. Ik herhaalde de woorden van Jezus die wij net in het evangelie hebben 

gehoord. Dat Hij een plaats voor ons zou voorbereiden. Maar dat leek hem niet gerust te stellen. “Is de hemel 

niet te klein voor ons allemaal?” vroeg hij nogmaals. 

 Ik denk dat de tuinders vraag naar de ruimte van de hemel raakt aan een dieper liggende vraag: Is er ruimte 

voor mij? Word ik gezien door een ander? Word ik bemind en ben ik van betekenis voor anderen? Dat zijn toch 

vragen die leven in ieder mens? Het maakt diep gelukkig als je ervaart dat je een kostbare plek hebt in het hart 

van een ander, als je beseft dat je waardevol bent voor elkaar. Dat geeft je tegelijk een gevoel van 

geborgenheid en vrijheid. Dan wordt je leven ruim en krijgt het perspectief. Tegelijk kent ieder ook de pijnlijke 

ervaring van die ruimte niet te voelen. Zoals die vrouw die in het tv-programma ‘DNA gezocht’ zei: “Al heel 

vroeg in mijn leven voelde ik dat ik teveel was, dat er eigenlijk geen plaats voor me was.” Dat kan zwaar wegen 

op mensen en levensvreugde en perspectief ontnemen. Onze grotere en kleinere pijnlijke teleurstellingen in 

relaties laten zien hoe diep die behoefte is om ‘iemand te zijn’ en ‘van iemand te zijn’. Een plek te hebben in dit 

bestaan en geen onwillekeurig pluisje dat in het duister wordt weggeblazen. 

Dat diepe verlangen leefde ook in Jezus’ leerlingen. Ze proeven bij Jezus iets dat daarop een antwoord kan 

geven. Aan het begin van het evangelie van Johannes stellen ze Jezus de vraag: “Waar woont U?” Bij Johannes 

is dat niet zomaar een geografische vraag, maar een vraag vanuit de diepte van het hart. Ze vragen naar Jezus’ 

bestaansbron. Jezus antwoordt daarop heel eenvoudig: Ga met me mee, dan zul je weten waar ik woon, waar 

ik geborgen ben. 

Gaandeweg laat Jezus hen zien waar hij thuis is, waar zijn hart is. En op de laatste avond van zijn leven, bij het 

laatste avondmaal, zegt hij het hun uitdrukkelijk. We hebben het zojuist gehoord in het evangelie van deze 

zondag: Jezus gaat naar het huis van de Vader. Daar woont hij en daar is hij thuis. Voor Jezus is dat niet zozeer 

een plaats op de kaart of een plek afgezonderd in het leven na de dood. Tijdens zijn leven voelde hij zich al diep 

verankerd in God. “Jij bent mijn beminde Zoon”, hoorde hij bij de doop in de Jordaan uit de hemel klinken. 

Jezus wilde dat thuis bij zijn Vader niet alleen voor zichzelf houden. Hij wilde dat anderen daarin zouden delen. 

Daarom zegt hij tegen zijn leerlingen: “In het huis van mijn Vader is plaats voor velen… Ik ga een plaats voor 

jullie voorbereiden.” Maar hij begint te zeggen: “Wees niet ongerust”. Waarom zouden ze ongerust zijn? Om 

dat te weten, moeten we de verzen lezen die juist hiervoor staan. Daarin voorspelt Jezus dat Petrus hem zal 

verloochenen. En juist daarna drukt Jezus zijn leerlingen op het hart dat ze niet ongerust moeten zijn. Dat er 

ruimte is bij God. Ook voor Petrus die bij zijn verloochening geen ruimte zal maken voor Jezus. Dat Jezus hem 

niet met gelijke munt zal betalen. En ons ook niet, als we niet ruimhartig maar kleingeestig zijn. Dat is toch 

hoopvol om te horen? We mogen erop vertrouwen dat God ons aanvaardt ook als we zondigen tegen de liefde 

en de ruimte in ons eigen hart klein maken. 

Hoe liep het nu verder met die oude tuinder? Hij bleef ongerust over de omvang van de hemel. Ons gesprek 

daarover werd onderbroken door binnenkomst van zijn kleinzoon. Met een drukte die bij jongetjes hoort, maar 

nog versterkt werd door ADHD. De grootvader had me al verteld dat het best een opgave was om met de 

tomeloze energie en drukte om te gaan. Maar hij ging met zoveel geduld en liefde met zijn kleinzoon om dat ik 

dacht: “Daar is het antwoord op zijn vraag of er wel genoeg plaats in de hemel.” Toen de jongen vertrokken 



was, vroeg hem: “Hoe groot is de ruimte in uw hart voor uw kleinzoon? Groter dan al die kassen die u daar 

heeft neergezet?” De tuinder keek me aan en zei: “Natuurlijk, dat verdient zo’n joch toch?” “Inderdaad, dat 

verdient hij”, antwoordde ik. “En zou die ruimte in uw eigen hart al iets vertellen over de ruimte die God wil 

maken voor ieder mensenkind?” Toen waren we even stil, beiden verwonderd over de hemelruimte die God 

ongemerkt in mensen schept. 

Zo kan Jezus ook een hemelse ruimte in de in ons hart voorbereiden. Niet alleen in het uur van onze dood. 

Maar nu al. Als we ons hart maar openstellen en ruim maken. Voor Hem en voor de ander. In het bijzonder de 

meest kwetsbaren onder ons. 

 

HOMILY 5th Sunday of Easter 2017A – KRIJTBERG 

“Don't be worried! There are many rooms in my Father's house”. Years ago I visited a retired commercial 

gardener. Shaking hands with him my hand disappeared in his hand, it’s palm covered with the hardskin from 

all the hard work he had done. His company, now run by his son, was a compound of large green houses. They 

produced an enormous amount of peppers, tomatoes and cucumbers to be consumed in many dining rooms all 

over the world. In all that working space he had created, he was puzzled by a specific question: “Father, will 

there be enough space for all of us in heaven? Will it be possible to contain all people that has been living, 

those who are living now and all generations to come?” He seemed worried about it. I cited Jesus’ words we 

just have heard in the gospel, promising to prepare room for his friends in heaven.” The gardener was not 

reassured by them and repeated his concern: “Is heaven too small for all of us?” 

I believe his question refers to a deeper one: Will there be a place for me that lasts? To whom do I belong? Am 

I loved by others? Does my life matter to them? Those are important questions for each person. The 

experience to be loved and to have a warm place in the hearts of significant others brings deep happiness. The 

opposite experience of not being love and valuable for others causes deep pain that burdens a life. In a 

television programme about lost families a woman expresses her grief: “From early childhood I have felt that 

there was no place for me.” Our bigger and smaller experiences of disappointments in our relationships reveal 

the deep need of being loved and precious. To feel that we are no fluffs blown away in endless darkness. 

Jesus’ disciples must have felt this deep longing in their own hearts. At the beginning of John’s gospel they had 

asked Jesus: “Rabbi, where do you live?” For John this question is not a geographical issue but a deep yearning 

in the depth of their souls. Jesus’ response was short and simple: “Come and see”. Stay with me, so you will 

find out where I live, where I belong. 

Accompanying Him they find out where Jesus lives, where he belongs in the deepest sense. At the Last Supper 

he says it explicitely. We have heard it in today’s gospel: Jesus is going to his Father’s house. He belongs to God. 

That house is not a place to be found on google maps or a place only reserved for a life after death. God is 

living in a place in Jesus’ own heart and it will be stronger than death. God’s home can’t be destroyed by 

anyone or anything. 

Jesus didn’t want to keep this ‘House’ for himself. He wanted to open it for all of us by sharing that deep 

experience of being loved by His Father. For that reason he says to his disciples: “There are many rooms in my 

Father's house”, starting to say: “Don't be worried!” Why is Jesus reassuring them? The reason why can be read 

in the previous verses in which Jesus predicts Peter’s denial of belonging to Jesus. Just after this painful and 

shocking prediction Jesus reassures his disciplels. God’s house has many rooms. For them, including Peter who 

couldn’t make room for the Lord in his passion. Jesus will not retiliate. He will not avenge himself, even when 

our hearts were narrow and our minds petty. We may trust that God will accept us wholeheartedly even when 

we narrow the rooms in our own hearts. 

What about the conversation with the gardener? He continued to worry about the size of heaven. But our 

conversation was interrupted by his grandson, entering with the energy that belongs to ten year old boys, but 

increased by a behavioral disorder. Noticing the grandfather’s gentle patience towards his grandson, it came to 

my mind: “There is the answer to his own question about the measure of heaven.” When the boy was gone I 



asked the old gardener: “How big is the space in your heart for your grandson? Larger than all the green houses 

you have built over there?” The old man responded: “Of course, much bigger. The boy deservers it.”  “It’s true, 

he deserves and needs it”, I answered. “Does the spacious room in your heart for your grandson relfect the 

room God has for each of his children?” It made him thoughtful and we were silent for a moment. 

Jesus created a big heavenly room for the boy in his grandfather’s heart. In similar way Jesus can create a 

heavenly room in our hearts. Not only after our death. But already during our lives. These heavenly rooms in 

our own hearts will reflect Gods spacious and generous heart for each of us. 


