
5e Zondag van Pasen 14 mei 2017 

Lezingen: Handelingen 6, 1-7; 1 Petrus 2, 4-9 en Johannes 14, 1-12 

Het Evangelie dat we zojuist hoorden, heb ik enkele dagen geleden besproken in 
een bijbelgroep. Na de lezing was de eerste reactie: wel een mooie tekst, maar 
onbegrijpelijk! Wellicht heeft u eenzelfde reactie: wel mooi, maar onbegrijpelijk. 
Mijn reactie was en is: goed dat U het onbegrijpelijk vindt. Want dit Evangelie 
spreekt over God. En God is onbegrijpelijk, God gaat ons verstand te boven. We 
kunnen veel met ons verstand. Kijk maar naar de ontwikkelingen in wetenschap 
en techniek: de wereld is er de afgelopen eeuw heel anders door geworden. Maar 
met ons verstand kunnen we God niet begrijpen. 

Jezus vraagt zijn leerlingen dan ook niet: begrijp me goed, maar Hij nodigt ons 
uit: Geloof Mij, vertrouw Mij als Ik jullie zeg, dat God mijn Vader is, dat Wij één 
zijn in liefde. En geloof Mij als ik jullie zeg dat het echt waar is, dat mijn Vader en 
Ik ook van jullie houden. En geloven in liefde doe je niet met je verstand, maar 
met je hart. Dit Evangelie en heel het leven van Jezus, zoals het wordt verkondigd 
in het Evangelie, kunnen we beschouwen als een grote liefdesbrief. En de taal 
van de liefde versta je niet goed met je verstand, maar met je hart. 

Dat God van ons houdt en niemand uitsluit van zijn liefde, heeft Jezus laten zien 
in heel zijn leven. Jezus sprak niet alleen over de liefde, maar Hij handelde en 
leefde in liefde. Hij liet zien dat Gods liefde altijd bereid is om te vergeven, om het 
kwaad alleen met het goede, met liefde te bestrijden. Zo is Jezus in zijn liefde tot 
het uiterste gegaan en heeft Hij zijn leven gegeven en zijn bloed vergoten tot 
vergeving van zonden van allen. En door zijn verrijzenis heeft Hij laten zien, dat 
de liefde van God sterker is dan alle machten van het kwaad, ja zelfs sterker is 
dan de dood. Zo was Jezus, dus zo was God: Wie Mij ziet, ziet de Vader. Daarom 
zegt Jezus ook van zichzelf dat Hij de waarheid is: in zijn persoon wordt het  
zichtbaar, dat het echt waar is, dat God van alle mensen houdt, dat God tegen 
ieder van ons persoonlijk zegt: Ik hou van jou, Ik zal je nooit in de steek laten. 

Jezus vraagt daarvoor niet om ons begrip, Hij doet geen beroep op ons verstand. 
Hij vraagt geloof, Hij doet een beroep op ons hart. Het is als met de liefde tussen 
mensen. Het is niet voldoende dat de een zegt: Ik hou van jou. Maar de ander 
moet zeggen: ik geloof jou, ik vertrouw jou en ik hou ook van jou. De liefde moet 
van twee kanten komen, dan pas ontstaat er een liefdesrelatie en leren ze elkaar 
in liefde steeds beter kennen. Zo is het ook met de liefde van God. God zegt tegen 
ieder van ons: Ik hou van jou. Maar dat is niet voldoende. Pas als ik geloof dat 
God van mij houdt, dan ontstaat er een liefdesrelatie tussen God en mij. Dan 
ontstaat er een van hart tot hart relatie tussen de verrezen Heer en mij, tussen 
God en mij. 

Daarom geeft Jezus zijn leerlingen maar één gebod mee en dat is het gebod van 
de liefde. Heb God lief met heel je hart en heb ook Gods kinderen lief, want het 
zijn je zussen en broers. Belangrijk is het om deze liefdesrelatie ook te 
onderhouden door regelmatig de bijbel te lezen, want als we Gods Woord beter 
leren kennen, leren we ook God beter in liefde kennen. Ook is het belangrijk om 
regelmatig het samenzijn met God te zoeken in het gebed. Maar we ontmoeten 
God ook door te leven in liefde. We kunnen ons telkens de vraag stellen: laat ik 



me nu leiden door liefde of door andere drijfveren?  En heb ik alle mensen lief als 
mijn zussen en broers? Sluit ik niemand uit van mijn liefde? Deel ik Gods 
voorkeur voor de armen en voor alle mensen die niet in tel zijn? 

Van menselijke liefdesrelaties moeten we zeggen, dat daar met de dood een eind 
aan komt. Voor de liefdesrelatie met God mogen we op Jezus’ woord vertrouwen: 
wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven. De liefdesrelatie met de Eeuwige duurt 
eeuwig, ook door de dood heen. Jezus noemt dit een altijddurend Verbond in 
liefde. We horen dit woord altijd in de Eucharistie, waarin Jezus zijn liefde tot het 
uiterste laat zien door zijn Lichaam en Bloed te geven met de uitnodiging: Neemt, 
eet en drinkt allen hiervan, neem mijn liefde in je op. Zo zijn we altijddurend in 
liefde verbonden met God en met alle mensen. We noemen dit het mysterie van 
ons geloof. We begrijpen het niet met ons verstand, maar we mogen het van 
harte geloven. 

pastor P. Rentinck 


