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Zondag 5 september 2021 

 twaalfde van de zomer 

 
 

Gebed van de zondag = lied: ‘Boek, jij bent geleefd’  

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 

zoeken en zien 600) 

 

Evangelielezing: Johannes 7,1-24 

 

Acclamatie: ‘Licht voor ons uit’(t. Sytze de Vries, m. 

Jan de Jong; Zangen van zoeken en zien 619a)  

 

Overweging 

 

Het ene moment zing je een lied over trouw zijn. 

Over dit boek dat er niet is om te vertellen hoe het 

allemaal zit; of over hoe het er tóen en dáár allemaal 

aan toeging – maar dat geleefd wil worden. 

Zingen we over delen. Over aanwezig zijn en daarin 

liefde zichtbaar maken. Over brood zijn voor de 

ander. Passende woorden in een bevestigingsdienst! 

Want word je daarom niet actief in de kerk: om dit 

boek te leven? 

 

En het volgende moment vallen we uit die mooie 

poëzie in een soort soap. Die gaat over gedoe in 

menselijke relaties. Die polarisatie toont, en 

boosaardigheid en argwaan en jaloezie misschien 

wel. Die laat zien hoe lastig het is om dit boek echt te 

leven. 

 

Johannes leest inderdaad als een soap. We gaan van 

de ene naar de andere intrige. 

Eerst zijn er broers die niet zulke leuke bedoelingen 

hebben. ‘Zeur niet, ga mee naar Jeruzalem! Dat is de 

plek waar je zijn moet op het Loofhuttenfeest. Je wilt 

toch bekend worden? Dan moet je niet hier in dit 

ingedutte Galilea blijven. Dan moet je naar de stad!’ 

Ze geloofden niet in hem, is het commentaar van 

Johannes. Nogal logisch, hij is toch hun bróer! Ze zijn 

al die ophef rond zijn persoon misschien wel een 

beetje zat. Zoals de broers van Jozef die opgedirkte 

dromenkoning zat waren. En kan het zo niet gaan? 

Als je zus, of je broer, zich afzondert van de familie; 

als die geslaagd is in het leven; als die anders is, zich 

anders gedraagt en je haar of hem niet meer kunt 

volgen… Als één uit het nest anders is dan de rest, 

kan dat de onderlinge relaties op scherp zetten. 

Eerst die broers – en vervolgens zijn er de roddels in 

Jeruzalem. ‘Hij is een goed mens,’ zegt de een, ‘hij 

heeft immers die zieke in Betzata genezen.’ ‘Wat je 

goed noemt!’ zegt een ander. ‘Hij deugt niet. Hij 

schendt de sabbatsrust!’ 

 

Jezus wil er uit de buurt blijven. Maar het is of het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan. Tenslotte gaat 

hij tóch. In het geheim. Als hij vervolgens in de 

tempel zijn mond niet houdt, reageren de mensen 

schamper. ‘Wat voor opleiding heeft hij nou 

helemaal?’ ‘Hij kan toch niet verwachten dat we hem 

serieus nemen!’ 

Het zijn ‘de Joden’ die zo reageren. Zo vertelt 

Johannes. Dat kan misverstanden veroorzaken. Voor 

de zekerheid: Joden zijn ze natuurlijk allemaal. Ook 

Jezus was een jood. Ook de meeste mensen die hem 

volgden waren dat. In dit verhaal zijn ‘de Joden’ 

degenen die weten ‘hoe het hoort’. Ze zijn de stem 

van de regels van de traditie. Verstarde traditie die 

soms hol en leeg wordt en geen inhoud meer heeft – 

waar Job de Bruijn het vorige week over had. 

 

Johannes schenkt natuurlijk niet voor niets zo 

uitgebreid aandacht aan de mensen om Jezus heen. 

Het hele evangelie is als het ware één grote 

zoektocht naar een antwoord op de vraag: wie is hij? 

Voortdurend maken mensen kritische opmerkingen. 

Op de wijze zoals dat te doen gebruikelijk was, onder 

rabbijnen en hun leerlingen. En Jezus reageert. Hij 

gaat mee in dat spel van vraag en tegenvraag, van 

kritisch en logisch redeneren: 

Is het niet zo dat de wet van Mozes voorschrijft dat 

jongetjes op de achtste dag na hun geboorte moeten 

worden besneden? En is het niet zo dat dat óók 

gebeurt, als die achtste dag toevallig een sabbat is? 

Als besnijden op de sabbat oké is – waarom is het 

dan niet goed wanneer ik iemand op sabbat genees? 

Impliciet hoor je de vraag meeklinken: gaat het er 

niet hoe dan ook om voor mensen de weg naar God 

te openen? 

En hij zegt: jullie vragen je af waar ik mijn kennis 

vandaan haal. Die komt niet uit mijzelf, maar van 



2 
 

God. Wie Gods wil doet, kan dat zelf checken. Ik ben 

niet uit op mijn eigen eer. 

 

Telkens weer komt Jezus terug op deze kern. Dat hij 

niets anders doet dan wat God hem ingeeft – en dat 

je dat kunt weten. Tenminste, wanneer ook jij 

probeert te doen wat God je ingeeft. 

 

Maar hoe weet je wat God je ingeeft? 

Hoe weet je of dat wat je denkt te moeten doen van 

God komt? Is er niet juist heel veel ellende in de 

wereld gekomen door mensen die dachten dat ze 

deden wat God hun ingaf?  

De Taliban-strijders zijn vrome mensen. Ook zij 

denken dat ze doen wat God hun ingeeft.  

En ook in ons eigen verleden zijn voorbeelden te 

vinden. Ooit werd de slavernij gesanctioneerd vanuit 

de gedachte dat God het blanke ras als superieur had 

geschapen. Ooit hadden vrouwen nauwelijks rechten 

omdat men dacht dat God de man boven de vrouw 

had gesteld. 

En wat te denken van hoe wij, in déze tijd, omgaan 

met vluchtelingen? Met onze welvaart; met de 

aarde…? 

Hoe doen wij wat God ons ingeeft? 

 

Laten we voor een antwoord op die vraag teruggaan 

naar het lied dat we zongen. Boek, jij bent geleefd – 

zeg ons hoe te leven! 

Alleen de geest doet leven, zegt het lied. ‘Licht en 

adem is de geest.’ Steeds opnieuw komt dat terug. 

Licht en adem. Licht: wat vrolijk is, wat blij maakt, 

wat leven geeft. Adem: wat in leven houdt, wat 

beweegt, wat inspireert. Als er licht en adem is, is 

God erbij. 

Licht en adem moeten gedeeld worden. Net als geld 

en goed. ‘Wie maar leeft om meer te krijgen, die zal 

sterven aan zijn eigen overvloed.’ 

Boek, jij bent geleefd – zeg ons hoe te leven! 

En het boek antwoordt: Mozes en de profeten wezen 

de weg: ‘Licht en adem zal er zijn als je mens wordt 

zoals Jezus.’ Als je er als mens voor een ander wilt 

zijn. Als je brood en wijn voor een ander wilt zijn. Dat 

is liefde. 

 

En tegelijk is de bijbel terughoudend. Zegt de bijbel 

echt niet woord voor woord hoe je leven moet. 

‘Niemand weet hoe jij moet leven, nergens staat het 

opgeschreven.’ Er is dus tegelijk heel veel onzeker. 

Onduidelijk. Maar er zijn wel enkele handvatten, zegt 

het lied. Tegen de pijn die liefde je kan bezorgen, 

helpt het om lief te hebben. Als je bang bent, helpt 

het om te schuilen bij een vriend of vriendin. Zoet 

kan bitter genezen. Waar mensen er voor mensen 

zijn, waar recht is en vrede, daar is licht en adem. 

Daar is leven. 

 

En dan het slot, het hoopvolle slot van het lied. ‘’t 

Meeste van een mensenleven wordt het minste 

opgeschreven’ – dat ‘meeste’, dat betekent 

‘belangrijkste’. Tegelijk geeft het een hoeveelheid 

aan: het grootste deel.  

Wat is dat, dat meeste? ‘Hoe zij trouw zijn aan 

elkaar, lijden, sterven, liefde leren’. Lijden en sterven 

als de verdrietige kanten van het mensenleven. 

Trouw zijn en liefde leren als de mooie kanten. Want 

hoe de meesten van ons pijn hebben, en sterven, 

daarover komt niets in de kranten of op internet of 

het journaal. En ook niet over hoe wij elkaar trouw 

zijn en hoe wij leren liefhebben in ons leven. Hieruit 

bestaat het grootste deel van ons leven – en er wordt 

het minste van bekend. 

 

Maar dit is wel wat er het meeste toe doet. Dit is wat 

van wezenlijk belang is. Het is antwoord geven op die 

vraag die telkens opduikt in de bijbel: ‘Vrouw, waar is 

je broer? Mens, waar is je zusje?’ 

 

‘Zouden wij dat ook proberen, werd het waar.’ 

Oftewel: wanneer je leert wat liefde ten diepste is, 

wordt het waar. 

Wat wordt er dan waar, wanneer je leert wat liefde 

ten diepste is? 

Dat je mens wordt zoals Jezus. 

Liefde – dat is: kijken met milde ogen. Liefde is 

mededogen. Is delen. Is de ander licht en adem 

gunnen. Is er voor elkaar zijn. Is je inzetten voor recht 

en vrede. 

 

Hier zijn we terug bij wat Jezus zegt in het evangelie 

van Johannes: kijk maar naar wat ik doe. En check het 

voor jezelf. Dan zie je dat ik doe wat God mij ingeeft. 

Liefde is wat God mij ingeeft. 

 

 

Muziek 


