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Overdenking 6 mei 2018 n.a.v.  Genesis 8,1-14 en Johannes 15, 9-17 
 
Geliefde mensen, 
Ik wil beginnen met een gedicht. 

Liefde kun je niet zien 
Niet bewijzen 
Maar ze is er. 
Je kunt je aan haar niet vasthouden. 
Maar ze tekent ons 
Ze geeft om niet. 
Want Liefde is een geschenk. 
Het mooiste wat God te bieden had 
Uit haar schatkamer gehaald 
Ons aangeboden. 

Liefde, daar gaat het over vandaag. We lazen erover in het evangelie van Johannes, we lazen erover 
in het verhaal van Noach. Liefde in het zondvloedverhaal? Dat is toch bij uitstek een verhaal van een 
boze God, die genoeg heeft van de chaos die de mensen van zijn schepping gemaakt hebben? Hoezo 
liefde? 
Vorige week ging ds Joep Dubbink uitgebreid in op het mogelijke ontstaan van vloedverhaal van 
Noach in de Bijbel. Hoe het joodse volk in ballingschap juist tot dít verhaal kwam, dat wel lijkt op die 
andere vloedverhalen maar toch anders is. Anders, en daar zit denk ik de kern van het verhaal, 
omdat niet de lust van de  goden maar de liefde van God voor de mens en de schepping centraal 
staat. De moeite van het naluisteren zeker waard. Het gaat hier niet om goden die verontwaardigd 
zijn omdat ze gestoord worden door het kabaal van de mensen, maar het gaat om God die het 
opnieuw gaat proberen met de mens. Het is een herscheppingsverhaal. God die de schepping, de 
mens, een nieuwe kans geeft. Een daad van liefde van God naar ons mensen toe.  
 
In het gedeelte dat we net lazen is de tijd blijkbaar belangrijk. Opvallend vaak wordt de tijd 
aangeduid: Honderdvijftig dagen, veertig dagen, zeven dagen. Maandenlang mag Noach geduld 
hebben, wachten … Vogels verkennen eerst de aarde, kijken of deze bewoonbaar is en eindelijk, 
eindelijk.. kijkt Noach naar buiten en ziet een droge aarde. Een herschepping, van chaos naar orde, 
gebeurt blijkbaar niet zomaar. Ook de eerste schepping is niet op één dag gemaakt. Ook Pasen en 
Pinsteren vallen niet op één dag.  
God legde de liefde in de schepping, in de mensen. In Jezus, zijn voorbeeldmens. En Jezus vertelt 
over die liefde. We lazen het in het evangelie van Johannes. Johannes geeft hier de woorden van 
Jezus weer als één grote afscheidsrede tussen de voetwassing bij het laatste avondmaal en de 
gevangneming in. Een lang stuk, vier hoofdstukken lang, met steeds weer terugkerend: heb elkaar 
lief zoals ik jullie heb liefgehad. En .. als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Als een soort 
mantra keert het steeds weer terug. 
Johannes gebruikt de metafoor van de wijnstok en de ranken. De tekst van vandaag legt deze 
metafoor uit. De Naardense bijbel vertaalt het mooi en poetisch: zoals ik één blijf met de Vader zo 
moeten jullie één blijven met mij. Met elkaar verbonden, zoals de ranken aan de wijnstok vastzitten.  
Die verbinding zorgt voor de voedingsstoffen, zorgt dat de ranken vrucht kunnen dragen.  
Maar ook dat is een metafoor: vrucht dragen. Wat is dat dan, die vrucht. We hebben er een prachtig 
lied over: Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest. Hierin worden heel wat deugden 
opgenoemd. Johannes beschrijft hier maar één vrucht en daar hebben we vanmorgen wel genoeg 
aan denk ik. Johannes schrijft hier over Jezus:  

Dit alles heb ik tot u uitgesproken  
opdat mijn vreugde in u zal zijn  
en uw vreugde haar volheid bereikt.  

‘Vreugde’ of in gewoon Nederlands ‘blijdschap’.  
Dan moet ik denken aan een lezing vorige maand -die ik meemaakte voor mijn studie- van Miroslav 
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Volf. Een theoloog afkomstig uit Kroatië die nu doceert in Amerika. Zijn laatste boek Flourishing 
(Bloeiend) heeft als subtitel: ‘Waarom we religie nodig hebben in een globaliserende wereld’.  Hij ziet 
een samenleving die wordt bepaald door de economie, door mensen die vooral bezig zijn met de 
materie, het brood van het leven. Maar zo zegt hij, als je leeft van brood alleen, blijf je hongerig. Als 
bijna alles mogelijk is, wil je ook bijna alles hebben. Lukt dat niet, dan faal je. Je vergelijkt jezelf 
constant met anderen en er is altijd wel één waarvan je het verliest. Je zou zeggen als alles goed gaat 
dan komt het geluk vanzelf. Maar –zegt Volf dan met een glimlach- zelfs in de hof van Eden was er 
nog die ene boom … Ze hadden alles en toch nog niet genoeg. Ofwel als het gaat om hebben, blijft er 
altijd wat te wensen, zelfs in het paradijs.. En daar - zegt Volf - heeft religie de samenleving iets te 
bieden. Want het gaat niet om het brood alleen. Het gaat om de vreugde, de blijdschap van het 
ontvangen. Na zes dagen schepping was de zevende dag. Rust nemen om de vreugde/de blijdschap 
te ervaren. Doen wij dat? Rust nemen om te ervaren wat we allemaal ontvangen. Als een gift, als een 
daad van liefde. Religie helpt om de focus te veranderen. Je kan dus zeggen blijdschap is je bewust 
worden van de liefde die je ontvangt.   
 
Zal dat het beeld zijn van de ranken die aan de wijnstok vast moeten blijven? Maar Jezus gaat verder. 
Het is niet alleen het ontvangen van liefde, het is ook het geven van liefde.  

“Heb elkáár lief, zoals ik jullie heb liefgehad.”  
Jezus spreekt hier zijn discipelen/leerlingen toe. Zij moeten straks verder, zonder hem, maar wel in 
zijn geest, zoals hij ze steeds voorgeleefd heeft. Liefde is de sleutel. Dat is liefde waarin jezelf niet in 
het middelpunt staat. Want:  

“Grotere liefde dan deze heeft niemand: dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden.”  
Liefde die een ander tot zijn of haar recht laat komen. Liefde waaraan je zelfs kapot kunt gaan? Jezus 
ging de weg tot aan het kruis. Willens en wetens. We hebben net vrijdag 4 mei de oorlogsslachtoffers 
herdacht. Mensen die hun lijf-en-ziel opofferden. Slachtoffer waren of bewust de wapens pakten uit 
liefde voor hun vaderland. Bedoelt Jezus dat?  
Zoals ik deze tekst lees is het alsof Jezus zijn leerlingen het geheim / de sleutel van het geloof wil 
meegeven. Als de leerlingen elkaar maar in het licht van Gods liefde blijven zien, leven vanuit die 
kracht die Jezus hun gaf, dan is het allemaal niet voor niets geweest. Dan zijn ze elkaar tot steun, 
leven ze naar elkaar toe. Dan zullen de mensen, dan zal de wereld aan de leerlingen zien hoe het 
leven geleefd kan worden vanuit liefde, dan zullen ze vrucht dragen. 
Maar als liefde het sleutelwoord is, en die liefde zo ver gaat –zoals Johannes verwoord-  dat je je lijf-
en-ziel inzet voor je vrienden, gaan we dan niet té ver? Dan ga je er zelf toch aan onderdoor? Wat 
Jezus en de martelaren deden hoeven wij toch niet zo extreem na te doen? Je hoeft jezelf toch niet 
weg te cijferen, we mogen er toch ook zijn? Houd van de ander zoáls  je van jezelf houdt, is het grote 
gebod. Niet meer dan van jezelf… Moeten we niet ergens een grens trekken? 
Bergen en beren. Wij denken in moeten, in doelen die we targets noemen, in hebben en halen en 
beter willen zijn dan de ander, wat vaak jaloersheid tot gevolg heeft. Maar bij liefde gaat het niet om 
vergelijken, niet om winnen. Het gaat om mildheid, om wat je kan, en wilt en … doet. Het is de 
wereld van jaloezie omdraaien en juist blij worden bij het floreren van een ander. 
Dat gaat niet vanzelf, dat ervaren we maar al te vaak. Het is niet een lieve gemakkelijke zachte weg. 
Het is tegen de stroom in, steeds weer andere wegen zoeken. Niet tevreden zijn met een zorg die 
wel beter kan, met mensen die door onrecht lijden. Niet tevreden zijn met mensen die zichzelf niet 
mogen zijn in een samenleving omdat ze ‘anders’ zijn of andere denkbeelden hebben. Hebben wij de 
moed, de liefde om hiertegen op te treden? In ons denken, maar ook in ons doen en laten?  
 
Ik ga weer even terug naar de metafoor want ik denk dat dit niet kan zonder de wijnstok. Daarom 
eindigt de vergelijking met de ranken met:  

Als je één blijft met mij  
en mijn uitspraken één blijven met jou,-  
al wat je wilt: vraagt het  
en het zal je gebeuren. 
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Vrienden, zegt Jezus, één ding houd deze liefde vast en weet dat je daar niet alleen voor staat: wat je 
ook vraagt in mijn naam, mijn Vader zal het je geven. Deze tekst roept bij velen spanning op. God 
toch als Sinterklaas? Mogen we God voor ons karretje spannen? 
Het is vandaag zondag Rogate: Bid. In en door het gebed weten we dat we er niet alleen voor staan. 
Daar komen we tot de kern van het geloof, daar draait het niet om dogma’s, daar draait het om je 
relatie met God. Welk beeld of geen-beeld je daar ook bij hebt. En dat beeld mag vandaag anders zijn 
dan gisteren en morgen. God stijgt daarboven uit en geeft ons wat we nodig hebben. Dat mogen we 
geloven, niet omdat we God voor ons karretje spannen maar omdat God ons er niet alleen voor laat 
staan. Het gaat immers om zíjn liefde.. 

Liefde kun je niet zien 
Niet bewijzen 
Maar ze is er. 
Je kunt je aan haar niet vasthouden. 
Maar ze tekent ons 
Ze geeft om niet. 
Want Liefde is een geschenk. 
Het mooiste wat God te bieden had 
Uit haar schatkamer gehaald 
Ons aangeboden. 

Amen. 
 


