
 
Zondag 19 mei 2019 

 vijfde van Pasen: cantate 

 
Lezing uit de Torah: Deuteronomium 6,1-5 

 

Gezongen Schrift: ‘Deze woorden’ = Deuteronomium 

6,6-9 (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; 

Verzameld Liedboek p.516-517) 

 

Evangelielezing: Johannes 13,31-35 

 

Lied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’: 

lied 976 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

 

Overweging 

Winnie de Poeh – zo noemde Christopher Robin zijn 

teddybeer. Christopher Robin zei tegen zijn vader: 

“Als je eens een verhaal vertelde?” Dat verhaal 

moest gaan over Poeh. En als zijn vader het verhaal 

vertelde, moest hij het áán de beer vertellen. Want, 

zei Christopher Robin, “ík weet het nog best, maar 

Poeh herinnert het zich niet zo precies meer en 

daarom wil hij het graag nog eens horen. Want dan is 

het een echt verhaal en niet zomaar een 

herinnerding.” 

 

Daarom is het boek Deuteronomium geschreven. 

‘Opnieuw de wet’, betekent het. De Hebreeuwse 

bijbel heeft er een andere naam voor: ‘Deze 

woorden’. Ze herhalen wat we al eerder hebben 

gehoord in Exodus, Numeri en Leviticus. En ze doen 

dat zodat het een echt verhaal is en niet zomaar een 

herinnerding. Dan horen wij ze als voor ons bestemd 

en niet alleen als iets uit een grijs verleden. Dan zijn 

ze opnieuw nieuw. 

 

Bijna heel het boek Deuteronomium is gegoten in de 

vorm van een lange, lange toespraak door Mozes. Hij 

is volgens het verhaal 120 jaar oud en zijn leven 

loopt ten einde. Daarom wil hij nog één keer de 

woorden herhalen waar het om gaat in het leven. 

“Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in 

opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u 

moet naleven,” zegt Mozes. 

 

Maar is dit waar we op zitten te wachten? Al die 

geboden, wetten en regels? We moeten al zoveel! 

Elke dag opnieuw. Ons leven hangt aan elkaar van 

verplichtingen. Werken, op tijd je pillen slikken, je 

mailberichten beantwoorden, de tuin bijhouden. 

Eraan denken dat je die oude vriend of je broer of je 

moeder moet bellen. De tijd niet vergeten, je 

afspraken nakomen, de boodschappen doen. En nog 

zoveel meer! 

 

“Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in 

gedachten,” zegt Mozes. De geboden die hij ons 

oplegt. Het klinkt in eerste instantie zwaar: als een 

bevel. Maar ik denk dat we de woorden letterlijker 

moeten nemen. Deuteronomium vertelt hóe 

letterlijk. De geboden worden op je gelegd: als een 

teken aan je hand, als een snoer om je voorhoofd, 

als een tekst aan je deurpost, als graffiti op de 

poorten van je stad. Zó, dat ze je steeds te binnen 

schieten. Zó dat ze door je hoofd blijven klinken als 

een melodie die niet meer verstomt – zoals het lied 

dat we zongen. Zó, dat ze één met je worden. 

 

Want je hoeft ze niet uit je hoofd te leren. Je hoeft 

ze ook niet elke dag of regelmatig te lezen. Meer dan 

600 regels en geboden zijn er in de Torah te vinden 

en sommige zijn totaal gedateerd, we peinzen er niet 

over om daarnaar te handelen en het is maar de 

vraag of ze ooit zijn toegepast – zoals de wet dat een 

zoon die ongehoorzaam is aan zijn vader, gedood 

moet worden. 

Maar om de toepassing lijkt het helemaal niet te 

gaan. Die extreme regels lijken vooral bedoeld te zijn 

om af te schrikken, niet om na te volgen. 

Het gaat erom dat je erover praat, erover vertelt. 

Dan zullen ze niet zomaar een herinnerding zijn. Het 

gaat erom dat ze in je systeem gaan zitten. 

 

Hoeven we dan geen enkele regel of wet te kennen? 

Jawel, zegt Deuteronomium, onthoud één ding: heb 

lief. Laat je leiden door liefde. Dan volgt de rest 

vanzelf. 

De regel over liefde – dát is de regel die Joden op 



een briefje in dat kokertje doen dat ze aan hun 

deurpost hangen, de mezoeza. De regel over liefde is 

het ene gebod dat bij Jezus steeds terugkomt. Dat 

ene waarvan hij vandaag zegt: “Ik geef jullie een 

nieuw gebod: heb elkaar lief.” Nieuw, niet in de 

betekenis van ‘nog niet eerder gehoord’. Maar nieuw 

in de betekenis van Deuteronomium: van telkens 

opnieuw je te binnen brengen. Want telkens 

opnieuw maak je de keuze: laat ik me leiden door 

liefde – of niet? 

 

Het is niet romantische liefde waar het hier over 

gaat, de liefde van onze liefdesrelaties. Die zijn niet 

altijd zo liefdevol… Te vaak denken wij in termen van 

geven en nemen. Van ‘do ut des’: ik geef opdat jij 

geeft. Het is, juist in een liefdesrelatie, niet 

eenvoudig om lief te hebben zonder voortdurend op 

de balans te letten. Ik houd van hem, maar houdt hij 

wel evenveel van mij? Heeft hij wel net zoveel over 

voor mij als ik voor hem?  

De liefde waar Deuteronomium over spreekt, is 

liefde zoals God liefheeft. Zonder steeds gehinderd 

te worden door gedachten aan eigenbelang. Zonder 

dat er steeds naar het evenwicht gekeken wordt. Het 

is liefde zonder berekening. Het is liefde die, 

wanneer je die deelt, alleen maar meer en groter 

wordt. 

 

“De Heer, onze God, de Heer is de enige!”, zegt 

Deuteronomium. Even hoor ik het oude liedje van 

Van Kooten en De Bie meeklinken: ‘Onze God is de 

beste, onze God is kampioen!’ Maar nee, het gaat 

niet om het getal of de vergelijking. Het gaat niet 

over hoeveel goden er bestaan of over één God die 

andere goden uitsluit, die scheiding maakt en 

grenzen stelt. Het gaat over God die één is; God die 

ver-een-igt. Die samenbrengt. Praktisch kun je 

zeggen: overal waar zijn liefde in praktijk wordt 

gebracht, daar is God. Of dat nu hier is, in een 

moskee, bij de voetbalvereniging, of waar dan ook. 

 

“Heb de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al 

uw krachten,” zegt Deuteronomium. Het is de kern 

van het belijden van Israël. 

Heb God lief – lange tijd kon ik hier niet zoveel mee. 

Ik vertaalde de opdracht vooral in vroomheid: dat 

het zou betekenen dat je elke dag moet bidden en 

zo. Maar ik zag het verkeerd. Deuteronomium is aan 

alle kanten een praktisch boek. God liefhebben, dat 

doe je in je gedrag. Hoe heb je God lief? Door in alles 

wat je doet, God te eren. Dus door zorgvuldig en 

verantwoordelijk om te gaan met alle schepselen en 

ook met jezelf. Je leven is een cadeau van God, zegt 

de Torah steeds weer. Je hebt het gekregen, ga er 

respectvol mee om. Leef vanuit die respectvolle 

liefde, zowel voor jezelf als voor de ander. 

 

Het is precies wat Jezus ook zegt. ‘Aan jullie liefde 

voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn,’ zegt hij. Jezus wil herkend worden in 

de handelwijze van zijn leerlingen. Net zoals God 

herkend wil worden in onze handelwijze. Net zoals 

God waar gemaakt wil worden in deze wereld door 

onze liefde. 

 

‘Al’ deze woorden, zegt Deuteronomium, ‘bind ze als 

een teken aan je hand, draag ze om je voorhoofd als 

een snoer ter gedachtenis, vlak op je ogen. Grif ze in 

de stijlen van je deur, schrijf ze in de palmen van je 

hand.’ Maak ze je eigen. Laat ze door je heen 

stromen als een levend Woord dat als purperrood 

bloed uit de hemel vloeit, dat onderhuids klopt en 

zuurstof geeft, dat jouw kiemkracht tot bloesem 

brengt. Laat Gods liefde in jou zijn als dauw, laat dat 

woord en die liefde stromen. En je zult merken: het 

wordt alleen maar meer. Nooit houdt het stromen 

op. Het zal sterker zijn dan alle kwade krachten. Het 

zal telkens opnieuw nieuw zijn. Zelfs koude adem, 

adem van dood, kan dit woord niet weerstaan. 

 

Lied: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar 

Hildegard von Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw 

LiedFonds) 


