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Gemeente van Jezus Christus, 

 

In het evangelie naar Johannes vinden we Jezus en zijn leerlingen vele 

hoofdstukken lang rondom de tafel. Iedereen samen rond de tafel: Petrus, 

Andreas, Johannes, Judas… Ze praten, ze eten en drinken. Ze geven 

elkaar het brood door en de beker wijn. En dan gebeurt er iets. Jezus 

geeft Judas een stuk brood aan. Hij kijkt hem aan. ‘Doe maar meteen wat 

je van plan bent’, zegt hij. Judas zegt niets terug. Hij pakt het brood aan 

en gaat weg. Hij moet zeker nog iets kopen, denken de andere leerlingen. 

Of misschien brengt hij wat geld naar de armen, dat kan ook. Maar Jezus 

weet wat Judas gaat doen. 

Als Judas is vertrokken legt Jezus nog heel veel dingen uit, ze praten 

samen, er is nog zo veel te zeggen. Jezus spreekt met zijn leerlingen over 

hoe ze verbonden kunnen zijn en blijven. Als ranken aan een wijkstok, 

allemaal deel uitmakend van dezelfde sapstroom. Die verbondenheid is 

belangrijk, verbonden zijn en verbonden blijven en dan nadat Jezus dit 

dus met het beeld van de wijnstok uitlegt vertelt hij verder over liefde. 

Liefde heeft in ieder geval te maken met vreugde, dat wordt al snel 

duidelijk. En ook heeft liefde te maken met de ander serieus nemen. Jezus 

spreekt zijn leerlingen aan als vrienden, niet als slaven. Een slaaf moet 

doen wat gezegd wordt, wordt zelf niet geacht om na te denken, hoeft 

niet te begrijpen wat en waarom. De vrienden van Jezus zullen op 
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dezelfde manier proberen te leven als Jezus deed. Betrokken op anderen, 

liefde ontvangend en gevend.  

Zo houdt Jezus het ze voor: Zorg voor andere mensen, wees een hulp 

voor mensen die je nodig hebben. Breng liefde in de wereld. Geloof me: 

Elke keer dat je dat doet, ben ik erbij. En als je het moeilijk vindt, dan 

vraag je God om hulp. Hij zal je helpen om mijn liefde te laten 

voortleven.’ Zwijgend eten de vrienden verder. Ze denken aan alles wat 

Jezus gezegd heeft. En een hele tijd later, als Jezus gestorven is en ze het 

lege graf hebben gezien, denken ze er nog steeds aan. Af en toe gebeurt 

het, dat Jezus na zijn opstanding weer even bij hen is. Maar ook heel vaak 

is hij er niet. Dan vertellen de vrienden elkaar over alles wat Jezus gedaan 

heeft. Over wat hij zei over liefde, zorgen voor elkaar. En heel voorzichtig, 

stapje voor stapje, proberen ze te doen wat Jezus ook heeft gedaan. Zo 

blijft zijn liefde altijd bestaan. 

 

Maar wat heeft dat nou te maken met geboden? Zo begint het immers 

volgens Jezus: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden 

houdt. Bij ons heeft dat toch snel de klank van een eis of een 

dreigement. Geboden klinkt als een moeten, als iets dat moeilijk is, bijna 

niet te doen. We kennen de tien geboden: je moet niet dit, je moet niet 

dat. Tien keer een regel, een gebod. Als we kijken naar het volk Israel is 

die relatie met de regels toch iets minder krampachtig, niet voor niets is 

er ook een feest dat heet vreugde van de wet. De wet, de geboden zijn 
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niet om te vrezen, om bang voor de zijn maar om te vieren. Dat kan gek 

klinken, regels vieren, en toch is dat precies wat er gebeurt. Nadat het 

volk Israël wegging uit Egypte, het land waar ze slaaf waren, het land 

waar ze doen moesten wat hun werd opgedragen en niet de vrijheid 

kregen om zelf na te denken, zijn ze in de woestijn. 

Het duurt heel lang voor ze na die uittocht eindelijk op hun bestemming 

aankomen, het land dat hun beloofd is. Die periode onderweg is een 

leerweg, van slaven die moesten doen wat hun gezegd werd worden ze 

vrije mensen. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en goed is, want er 

zijn ook altijd anderen waar je mee om gaat, waar je verantwoordelijkheid 

voor draagt. We hebben als mensen altijd ook te maken met anderen om 

ons heen. Bijvoorbeeld in deze coronacrisis is dat ook heel duidelijk, wat 

iemand doet en laat heeft direct ook een weerslag op anderen, op de 

omgeving. Op het moment dat mensen regels die bedoeld zijn om ons te 

beschermen aan hun laars lappen levert dat risico op voor heel veel 

mensen om hen heen. Aan de ene kant zijn regels dus wel degelijk 

beperkend voor iemand, tegelijk geven ze veiligheid en bescherming voor 

anderen, het is daarin altijd zoeken naar een goede balans. Zo werken 

regels en wetten. Aan de ene kant wordt de ruimte iets ingeperkt, tegelijk 

levert het op dat niemand de grenzen van een ander helemaal negeert en 

doet wat hij of zij wil zonder ook maar enigszins rekening te houden met 

een ander. Want, met de woorden van de Rotterdamse dichter Jules 

Deelder: de omgeving van de mens is de medemens.  
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De wetten en regels van God ademen vrijheid, zo beginnen ze ook: Ik ben 

God, ik heb je bevrijdt. Vrijheid is de inzet: sta in die vrijheid.  

Juist om die vrijheid vervolgens groter te laten worden zijn er dingen die 

niet moeten, nu niet en nooit niet. Je moet niet dit en je moet niet dat. Je 

moet nee zeggen en nee doen tegen alles dat tegen de vrijheid in gaat, 

nee zeggen en nee doen tegen alles wat niet goed is. Je moet nooit 

onderschatten hoe sterk het kwade is, daarom moet je het blijven 

tegengaan, en zo blijven gaan voor het goede, blijven staan in het goede. 

Dat is de weg die toekomst geeft, dat is de weg die leven geeft. 

 

In de brief van Johannes, wellicht geschreven door dezelfde Johannes als 

van het evangelie of misschien toch door mensen in zijn nabijheid wordt 

dit begrip van liefde verder uitgewerkt. Niet in een duidelijk verhaal met 

een begin en een einde. Nee, Johannes vertelt het meer als kringen in een 

vijver, hij beschrijft liefde en haar kracht een beetje als cirkels waarin hij 

steeds dezelfde woorden en begrippen laat terugkomen. Het gaat over 

liefde en angst, over liefde en naastenliefde. In het begrip van Johannes 

begint en eindigt de liefde bij Gods liefde voor mensen, voor ieder van 

ons. Daar begint alle liefde en daar loopt ook alle liefde op uit. Gods liefde 

is het begin, maakt ons en houdt ons in leven, en die liefde is zo groot dat 

God zijn zoon stuurde om ons daarvan te laten weten, hoe ver, hoe hoog 

en hoe diep die liefde gaat. 
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Precies dat is ook iets dat Jezus aan tafel vertelt, dat zijn liefde zo groot is 

dat hij voor zijn vrienden zijn leven zal geven, hij gaat dat niet uit de weg, 

nee hij kiest ervoor, het laat zien hoe diep die liefde is. 

Iets anders is dat er staat dat die liefde angst uitsluit. Dat is misschien 

lastig te begrijpen, vaak in de bijbel en in het liedboek gaat het om de 

“vreze des Heeren”. In de vroege kerk gold Godvrezendheid als een 

lofwaardige en vrome eigenschap, hoe moeten we dit gedeelte hier dan 

begrijpen? Die vrees van God was geen angst of gesidder maar ontzag. 

God is groot, groter dan we begrijpen kunnen, maar dat is juist in Gods 

liefde het meest duidelijk te zien en daarom dus geen angst. De liefde van 

en voor God en angst gaan niet samen, staan tegenover elkaar. 

Als je weet van Gods liefde, als je weet van de liefde van Jezus en als je 

daarop en daarvanuit wil leven dan doe je als Jezus. Zoals Jezus mensen 

ontmoette, zoals Jezus Gods liefde liet zien in woorden en daden, zo doen 

mensen sindsdien in zijn naam overal op aarde. 

 

Overal waar mensen gaan en staan in liefde, nee zeggen en nee doen 

tegen alles wat tegen de vrijheid ingaat en zich zo inzetten voor recht, 

voor vrede. Waar mensen zich blijven verzetten tegen wat niet goed is, 

tegen armoede, tegen ongelijkheid, tegen het stuk maken van onze 

aarde, tegen wapens in plaats van voedsel. Zoals onze Paaskaars zegt 

bij al die werken van barmhartigheid: dat heb je voor mij gedaan. 

Nee meer nog, zo ben je verbonden met mij, zo ben ik in jullie midden: 
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Waar hongerigen gevoed worden: daar is Christus, daar zien we zijn 

liefde, daar breekt zijn Rijk door 

Waar vreemdelingen welkom zijn en zieken bezocht worden, daar is 

Christus, daar zien we zijn liefde, daar breekt zijn Rijk door. 

 

En een aantal van die dingen kun je best spannend vinden, lastig vinden 

ook, maar Johannes zegt echt eng zijn ze niet, want God is erbij in zijn 

liefde, Jezus is erbij in zijn liefde, met elkaar zijn we verbonden in zijn 

liefde, je hoeft het niet alleen te doen, dus doe maar, ga maar, waag het 

maar met de wereld, waag het maar met de ander, waag het maar met de 

liefde want zo wordt de wereld beter en mooier. 

Zo wordt de wereld meer en meer de wereld die God bedoelde. 

 

Zo kijk ik ook naar dit schilderij van Wyeth: het heet Christina’s World, de 

wereld van Christina. Wyeth schilderde zijn buurvrouw die door een ziekte 

in haar jeugd niet kon lopen. Ze wilde geen rolstoel gebruiken maar was 

niet bang om er toch op uit te trekken, niet bang om het te wagen met de 

wereld. Iets te maken van haar leven. Met liefde en aandacht schilderde 

hij haar, een ode aan haar leven en haar kracht. Een oproep het te wagen 

met de wereld, ook als dat wel eens moeilijk is. 

 

amen 


