
 

 

Overdenking dienst 29 mei Arminiuskerk Rotterdam 

 

Voorganger: drs. Sjerp van der Vaart 

 

Thema: ‘Liefde geeft richting: niet ik, maar de ander’ 

 

We hoorden net in het Evangelie van Johannes Jezus’ uitspraak: ‘Een 

nieuw gebod geef Ik u, hebt elkaar lief.’ Wat is er eigenlijk nieuw aan dit 

gebod? Ook de drie andere evangelisten kenden immers al het gebod van 

de liefde. Daar lezen we: ‘Gij moet uw naaste liefhebben als u zelf’. Is er 

dan een verschil? Welbeschouwd ja, en het verschil ligt in de maatstaf van 

de liefde. Terwijl de drie anderen zeggen: ‘Heb de ander lief, als uzelf ’, zo 

zegt Jezus in het Johannes evangelie bij het Laatste Avondmaal: ‘Zoals Ik 

u heb liefgehad, zo moet ge elkaar liefhebben.’  

………………………… 
 

In het Oude Testament en bij de drie anderen is de maatstaf van de 

naastenliefde de eigenliefde. Maar hier in het evangelie naar Johannes - 

dat Gods liefde centraal stelt en symbolischer en meditatiever is dan bij de 

andere drie evangelisten, -  hier is de maatstaf van de naastenliefde de 

liefde van Christus zélf. Deze maatstaf plaatst de naastenliefde in een 

geheel andere categorie. Het is geen praktische regel meer om het sociale 

leven te ordenen. Achter dit nieuwe gebod staat Christus als herrezen 

Jezus zelf. Zijn liefde is model en maatstaf van onze naastenliefde. 

………………………………………. 
 

Interessant is de vraag dan wat nu eigenlijk typerend is voor deze liefde 

van Jezus? De liefde van Jezus is kort gezegd dienstbaarheid. De 

Mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. 

Jezus vat heel zijn levenshouding samen in de alledaagse, nederige dienst 

van de voetwassing. Daaraan zullen allen herkennen ‘dat gij mijn 

leerlingen zijt als gij elkaar liefhebt’. 

……………………………………… 
 

Jezus wil met ander woorden herkend worden in de handelwijze van zijn 

leerlingen. Het meest treffende getuigenis, dat een leerling van de Heer 

kan geven, is de liefde tot de ander. Hier openbaart zich een spirituele 

waarheid: liefde kan slechts door een zelfstandig ik in vrijheid worden 

gegeven, het is onbaatzuchtig en vergevend. We offeren zo ons ik op aan 

de ander in een handeling van onbaatzuchtige liefde. Daar hoeft geen 

verheven of nobel plan aan ten grondslag te liggen. Simon van Cyrene 

nam het kruis van Jezus op zich omdat hij er toevallig stond en niet 

anders kon, zoals verzetsmensen in de oorlog ook zeiden: we waren er 

en dit kwam op ons pad.  



………………………………………………….. 
 

Ze gaven zich over aan de situatie. Ik hoorde eens een oude Rabbijn 

zeggen dat liefde daarmee op water lijkt: het past zich vergevingsgezind 

aan waar het beweegt en het leven gééft. Liefde is – zei hij - als het 

waterglas dat zichzelf vult naarmate we het uitgieten! Dus naarmate we 

liefde schenken – het mooie beeld van uitschenken! – komt het ook weer 

terug en vaak groter - want dát doet de liefde aan een ander mens die 

zich  gezien en gekend door je weet…Als we het willen zien heeft liefde 

een helende kracht. Liefde als water, Jesaja zei het ook. Zo bezien moet 

de ketting van de liefde steeds verder gaan. Niet alleen van de Vader op 

de Zoon, van Jezus op zijn leerlingen, maar ook van elke mens op de 

ander. Die ketting mag niet onderbroken worden.  

………………………………………. 
 

En de eigenlijke opdracht van de Kerk ligt, zo voel ik dat ook, in het 

ononderbroken doorgeven van de liefde.  

……………………………………………. 
 

Jezus zegt nog iets anders in dit Johannes-vers. ‘Jullie zijn geen dienaars 

meer, maar vrienden.’ Dit is zo belangrijk dat Jezus nogmaals spreekt 

over onze wonderbaarlijke aanname door God: als zonen, dochters, 

vrienden. Het kan vreemd klinken als je een vriend genoemd wordt, maar 

dan wel pas als we het gebod van Jezus volgen, nl heb de ander lief zoals 

ik u lief had.  

………………………… 
 

Je kunt je dan afvragen: Is dat een beperking van mijn vrije wil? Ja, als je 

alleen naar het woord gebod kijkt. Maar nee, als je dan beseft dat de 

diepere betekenis  immers van de woorden: blijf in mijn liefde zoals ik 

in u ligt in een daad van dienstbaarheid: de dienstknecht wast de voeten 

van de ander. Daarmee is onze status ook veranderd: geen dienaar maar 

een vriend.  

………………………………….. 
 

We mogen Jezus’ woorden ook zien als bemoediging. Blijf in Mij, dan blijf 

ik in jullie. De nadruk valt dan op dat tweede. Als een belofte. Wat er ook 

gebeurt, ik blijf bij jullie, ik ben er bij. Ik laat jullie niet als wezen achter. 

Je bent bedoeld om als een rank aan de levende wijnstok vruchten voort 

te brengen, om te bloeien, om te groeien. Anders gezegd: Jezus vertakt 

zich als het ware in ons. Hoe? door liefde.. 

…………………………………………………… 
 

Je kunt dat nog anders zeggen: Liefde geeft richting: niet ik, maar de 

ander… en in de oosters-orthodoxe kerk leeft dat besef spiritueel nog 

preciezer: niet ik, maar de ander in mij… dat is de Christus in mij. 

Het Indiase wijsheids-epos de Upanishads, zegt dat als ik naar de ander 

kijk, dat ik dan innerlijk hoor klinken: Dat Zijt Gij…. En zo bezien zouden 



we ook mensen liefde moeten geven die kwade dingen anderen aandoen, 

kijkend naar de oorlog in de Ukraine. Hoe moeilijk dat is? Heel moeilijk, 

want hoe menselijk is het niet als ik een rechtvaardiging zoek om bij 

vergeving ergens een grens te stellen? Kun je de Oekraïners wel vragen 

om de Russen vergeven voor wat ze aanrichten in deze oorlog?  

………………………………… 

 

Lastig. En toch. We horen in dit evangelie dat Jezus in het liefhebben, Hij 

de grenzen telkens opnieuw verlegt. Hij geeft zijn leven, niet alleen voor 

zijn vrienden, maar zelfs voor zijn vijanden. Aan hen die Hem 

vermoorden, schenkt Hij vergeving. ‘Vader vergeef het ze, ze weten niet 

wat ze doen’. Jezus vult het woordje liefde in met zichzelf; we kunnen zo 

deelhebben aan Hem door in Zijn liefde te blijven, en daarmee mogen we 

beseffen dat bij alle haat en geweld of onrecht liefde toch het laatste 

woord kan hebben, …áls wij het durven uitspreken. 

Zoals kernachtig verwoord door de Zweedse diplomaat Dag Hammerskold, 

de oud secretaris van de Verenigde Naties: 
 

Gij die boven ons bent, 

Gij die één van ons bent, 

Gij die BENT – 

ook in ons, 
 

mogen allen U zien – ook in mij, 

moge ik Uw weg bereiden, 

moge ik dan dankbaar zijn 
 

voor alles wat mij ten deel valt. 

Moge ik dan niet vergeten 

de nood van anderen. 
 

Bewaar mij in Uw liefde 

zoals Gij wilt dat allen 

in mijn liefde blijven. 

Moge alles in mijn wezen 

U tot eer zijn, 

en moge ik nooit wanhopen. 
 

Want ik ben in Uw hand, 

en in U is alle kracht en goedheid. 

Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien, 

een ootmoedig hart – dat ik U mag horen, 

een hart vol liefde – dat ik U mag dienen, 

een hart vol geloof – dat ik in U mag blijven. 

 

     ZO MOGE HET ZIJN 


