
Gemeente van Christus 
 
In het korte gedeelte uit het evangelie gaat het over de liefde. Heb elkaar lief zegt Jezus zijn leerlingen. Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het gaat dus over liefde.  
 
Hoe valt zo’n woord als liefde in ons leven? We zullen  in meerdere en mindere mate ervaringen kennen 
van liefde, het kan ons warmte geven, aanraking en tederheid. Maar liefde kan ons niet alleen verrukken 
maar ook vernederen, beschadigen, misleiden en misbruiken. Ja hoe valt dat geladen woord liefde in ons 
leven? 
 
Daarbij kun je je ook afvagen of het niet naïef is van Jezus om juist dat woord aan zijn leerlingen mee te 
geven. Houdt zo’n kwetsbaar as liefde het te midden van al die ontwrichtende krachten in onze wereld 
waarover we maar beperkt zeggenschap hebben? Onbegrijpelijke dingen dringen zich op, wreedheden, 
ongeluk, ons eigen onvermogen. Chaos dient zich aan, ons vertrouwen wordt vaak ondermijnt. Kan liefde 
het überhaupt opnemen tegen kilte, terreur, angst en onrecht? 
De joodse filosofe Hanna Arendt onderstreept in haar denken het wonder van de geboorte. Geboren 
worden is vrijheid om te ademen, om er te zijn en iets nieuws in deze wereld te beginnen. Met woorden en 
daden verschijnen wij aan elkaar. Dat maakt ons menselijk. En dit verschijnen is mysterieus, het wie van 
wie je bent kan zich zo onthullen, niet alleen voor de ander maar ook voor jezelf. Wij zijn meer dan een 
optelsom van eigenschappen en gaven, meer dan deugden en tekorten. Wie wij zijn weten we niet altijd 
precies, maar in spreken en handelen, in beloven en vergeven daarin worden wij menselijk. Daarin 
verschijnen wij aan elkaar en worden wij voor elkaar opnieuw geboren.  
De inzichten van Arendt raken mij. En ik denk in de liefde wordt dat alles nog eens extra in het licht gezet, 
juist in de liefde krijgt het verschijnen aan elkaar glans en diepgang. 
 
Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Heb elkaar lief’ over welke vorm van liefde heeft Jezus het dan?  
Een gevoel? Een relatie? Liefde als gezindheid of als blijk van sympathie? De sentimentele gevoelsliefde, 
die hebben we meestal voor mensen die we aardig vinden. En als we de ander niet meer aardig vinden, 
dan is de aardigheid er gauw af. Liefde heeft bij Jezus ook scherpe kantjes. Bijvoorbeeld als hij zegt: heb je 
vijanden lief. Dat gaat nogal in tegen onze eigen voorkeuren en sympathieën. Ik las ergens een uitspraak 
van bisschop Tutu, uit Zuid-Afrika. Die zei: ‘Jezus leert ons onze vijanden lief te hebben. Hij zegt niet dat 
we ze aardig moeten vinden.’ Dat is precies het verschil. 
 
Liefde in christelijke zin, dat is in mijn ogen meer een kwestie van betrokkenheid, van 
verantwoordelijkheid, van een haast nuchtere relatie met anderen waarin je het goede voor die ander op 
het oog hebt, wie het ook is. En ik denk juist die vorm van liefde wordt hier verhelderd in dat korte 
evangeliefragment van vandaag. 

Want je zou er bijna overheen lezen maar meteen aan het begin staat er: Toen hij weg was zei Jezus…        
Je merkt het nauwelijks op maar wie is die hij?       Dat is Judas. Die is van tafel opgestaan om Jezus te gaan 
verraden. En juist toen hij weg was…zei Jezus: Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden 
en door hem de grootheid van God. Wat betekent dat? Het klinkt zo geheimzinnig.  

Is er een verband tussen het weggaan van de verrader en de grootheid van God? 
Misschien zou je het zo kunnen zien: dat de grootheid die hier zichtbaar wordt, zich hierin uit dat de 
verrader z’n gang mag gaan; dat de tegenstand als het ware opgenomen wordt in het grotere bestek van 
Gods liefde. Want Judas, die ook aan tafel heeft aangezeten, Judas van wie ook de voeten zijn gewassen, 
zijn tegenstand en zijn verraad worden hier als het ware geabsorbeerd en opgenomen worden door een 
liefde die alles overwint omdat het staat in het verband van Jezus’ weg. Omdat als Jezus hier spreekt over 
de liefde, Hij zelf op het punt staat de ultieme daad van onvoorwaardelijke liefde te voltrekken: zijn gang 
naar het kruis, zijn bereidheid om zijn leven voor zijn vrienden te geven. En Judas hoort daarbij, bij die 



vrienden ondanks zijn verraad tenzij hij zelf anders verkiest, maar dat is dan zijn verantwoordelijkheid. Dat 
is Gods grootheid, die groter is dan het kwaad. 

Het gaat dus vandaag over liefde die een prijs kent. De prijs van het offer. Dat is een andere insteek dan 
gelijk oversteken.  
Ik ben aardig voor jou zodat jij aardig bent voor mij. Ik doe wat voor jou en dan moet jij wat voor mij doen. 
Daar houden we elkaar aan. Als bij contract. Do ut des. Gelijk oversteken.  
 
Maar in dat korte zinnetje over Judas hoor ik een andere, diepere liefde doorklinken. De grootheid van 
God weerspiegelt zich in liefde die Jezus ons voorleeft, als een vorm van liefde die afziet van zichzelf, die 
denkt aan de ander en vanuit de ander en met het oog op de ander. Zonder voorwaarde en zonder 
voorbehoud. Als uitgestrektheid naar de ander toe. Een liefde die zich heeft geopenbaard als een offer. 
 
Misschien wel daarom spreekt Jezus over een nieuwe liefde. Niet omdat de mensen hiervoor niet hebben 
geweten van de liefde en de opdracht om de naaste en God lief te hebben. Maar omdat nu de liefde als 
het ware een nieuwe diepgang krijgt, in het licht van het verhaal van kruis en opstanding. Deze liefde is 
het voorbeeld, de maatstaf, voor de liefde die wij aan elkaar besteden. Daaraan zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn. 
Volgens een oude bron was dat in de vroege christen-heid het kenmerk waardoor zij opvielen te midden 
van de toenmalige maatschappij. ‘Ziet toch hoe lief zij elkander hebben’. Dat was nieuw, dat was anders, 
dat was een andere manier van gemeenschap, van inzet voor elkaar en voor degene die tekort kwam.  
In een harde competitieve samenleving was dat een verademing. De gemeente die zelf de liefde van 
Christus verbeeldde. Een plaats waar het er anders aan toegaat dan in de maatschappij, omdat mensen er 
anders met elkaar omgaan, geraakt door de Gans Andere 
 
U kent misschien het verhaal van de apostel Johannes. Volgens de overlevering preekte hij elke zondag  
tot op hoge leeftijd. Maar met dat hij ouder werd ging het moeizamer. Het kostte hem steeds meer 
moeite  de kansel te bestijgen. Zijn toespraken werden steeds korter. Op een gegeven moment beklom hij 
met veel inspanning nog eenmaal de preekstoel en zei tot de gemeente: ‘Broeders en zusters. God is 
liefde. De rest is een verhaal eromheen’. 
 
God is liefde. De rest is een verhaal eromheen. Ik sluit af met een twee van die verhalen.  
Een goede vriend van mij die als predikant binnenkort met emeritaat gaat, vertelde mij een oude voor 
hem pijnlijke ervaring. Hij was ooit ergens beroepen.  Alles leek in orde tot dat er in een laatste 
vergadering iemand zei: weet je dat hij homo is? Toen moest er opnieuw gepraat worden. Mijn vriend 
ontving een delegatie en de voorzitter van de beroepingscommissie zei: zullen we maar zeggen dat we er 
toch niet uitgekomen zijn? Het bleef even stil. Mijn vriend stond op en zei: dat gaan wij dus niet doen. Ik 
zal zeggen wat wij wel gaan doen: ik schrijf een brief en die lezen jullie voor in de kerk. Zo geschiedde. Zijn 
brief voorgelezen en vervolgens kreeg hij reacties van gemeenteleden die hem support gaven. Liefde 
krijgt hier de vorm van waardigheid. Eigenwaarde. Omdat je jezelf door God geliefd weet. 
 
Nog een ander verhaal. Iedere donderdag komt een vader naar zijn zoon in de Lisidunahof. De zoon is nog 
geen 45 heeft een gezin en lijdt aan dementie. Hij is atletisch gebouwd die zoon, evenals zijn vader. 
Samen gaan ze wandelen. Iedere donderdagmiddag door weer en wind. De vader is altijd 
goedgehumeurd, de zoon altijd stil en verward. Als ik hen zie lopen vader en zoon, raak ik ontroerd. Ik zie 
liefde: liefde als compassie. Liefde als loyaliteit. Liefde die een prijs kent. 
 
Ik zie in gedachten de oude Johannes de kansel te bestijgen. Een leven lang heeft hij Jezus woorden 
gehoord. Aan het eind herinnert hij zich nog maar één woord. Maar het is genoeg. Eén woord. Het is 
genoeg voor het verhaal van ons eigen leven. ‘Broeders en zusters. God is liefde. De rest is een verhaal 
eromheen’. 
Amen. 


