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Op. Woord. 

Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistieviering. Wat is echt belangrijk ? Wat zijn hoofd- en 
wat bijzaken ? Daarover horen we vandaag. Op de vraag van een wetgeleerde wat het belangrijkste 
van de Wet is antwoordt Jezus: God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. En je naaste 
liefhebben als jezelf. Niet zo moeilijk als je je hieraan houd. Maar dat is nog maar het minimale. Daar 
begint alles mee. Want een maximaal bereik heeft betrekking op het je werkelijk helemaal totaal 
geven en inzetten. En wie kan van zichzelf zeggen dat die dat altijd doet ? Bovendien kan een 
dergelijke vraag op alle mogelijke manieren gesteld worden zoals blijkt uit het motief van de 
vragensteller. Zijn we als die wetgeleerde die alleen van buiten geíntresseerd lijkt of zijn we echt van 
binnenuit verlangend naar wat de Heer ons wil zeggen ? 

Hij spreekt ons vandaag aan, spreekt ons toe opdat wij horen, luisteren en gehoor geven. Hij wil zijn 
antwoord in ons hart schrijven opdat wij het nooit vergeten en eruit en ernaar leven. Waar we dor en 
dom reageren vragen we om ontferming om de rijkdom van Gods’Liefde in heel ons doen en mens- 
zijn te beleven en doorgeven. 

 

Broeders en Zusters met enkele medebroeders zijn we afgelopen week op bezinning geweest. Het 
waren intense dagen van vorming die ons allen veel geboden hebben. Met meer kennis en informatie 
over Bijbellezen en verstaan kan het ook meer persoonlijke inhoud en diepte in je eigen leven 
aanbrengen. Dat is de bedoeling: maar ook als dat ‘lukt ‘; wat doe je er vervolgens mee ? En dat geldt 
voor heel veel zaken en wordt complexer naarmate er steeds meer informatie/ kennis beschikbaar is. 
Alles lijkt even belangrijk en door die vele bomen zie je het hele bos niet meer. Gelukkig dat er een 
gids is ! Iemand die de weg niet alleen weet maar zelf is. Jezus onze Meester. Zo wordt Hij ook 
aangesproken – als leraar – maar de opzet is vals: om Hem op de proef te stellen. Het is steeds 
hetzelfde liedje. ( zie vorige week en elke keer als farizeeen, schrift- wetgeleerden verschijnen ) Maar 
ook iedere keer geeft Jezus repliek dat veel meer is dan een antwoord alleen. Hij zingt het uit op 
zuivere toonhoogte als een lied met heel zijn leven. Elke discussie maakt Hem sterker en zijn 
tegenstanders zwakker. Hij profiteert daar niet van; Hij wil alleen een zuiver toonbeeld van Gods 
‘goedheid en waarheid zijn. Dat irriteert tot een haat die ondragelijk wordt. Zoals bij Stefanus de 
diakenmartelaar kunnen ze niet op tegen de kracht en wijsheid waar Hij mee spreekt. Zo wordt 
Stefanus gestenigd; Jezus uiteindelijk gekruisigd. 

In het marcusevangelie wordt ook door een wetgeleerde dezelfde vraag gesteld maar daar is de 
vormgeving en situatie veel vriendelijker en authentieker. Na Jezus ‘antwoord dat het dubbelgebod: 
God en je naaste liefhebben als jezelf de kern en het hart van de Wet is reageert de wetgeleerde 
instemmend en positief. Inderdaad Meester zo is het ! En Jezus waardeert Hem eveneens: je staat 
dicht bij Gods Koninkrijk ! Zo kan het ook.  

Inhoud, achtergrond, informatie speelt ook mee als nog in een soortgelijke contekst dezelfde vraag 
klinkt wie is mijn naaste ? In het Lucas evangelie laat Jezus de schriftgeleerde met dezelfde 
schrifttekst zelf antwoord geven. En ter ‘verantwoording ‘van wie die naaste nu is illustreert de Heer 
dit met de onvergetelijke barmhartige samaritaan. 

Maar waar staan we nu zelf ? Het kan heel snel een soort examen, katechismus reactie geven: o, dat 
weten we al ! Dan kan ook gemakkelijk moralisme, formalisme en legalisme met zich meebrengen. 



Jezus zegt: God liefhebben ! Daar gaat het om. En wel helemaal. Je naaste beminnen totaal als je zelf 
behandeld wilt worden. Dat is het. Dat is het hart en de kern, De rest is bijzaak of en ook uitwerking. 

Het joodse volk had daar ervaring mee ( 1-e lezing ). Zorg voor jezelf is of moet niet zijn een verkapte 
vorm van egoísme maar een zorgvuldige aandacht zorg en liefde voor de naaste omdat dat de 
waarde van jezelf bepaalt. 

Jezus heeft zich tot een naaste- een medemens gemaakt. Hij laat zich vinden in de mensen in nood, 
hen die een beroep op je doen en elke daad beschouwt Hij als aan Zichzelf gedaan: dat heb je voor 
Mij gedaan ( Mt. 25 ). 

Jezus is de naaste op weg en onderweg als de leerlingen van Emmaus pas door zijn Woord en 
Schriftuitleg tot bezinning en zichzelf komen. Geraakt door de Eucharistie wordt Hij zo herkend en 
erkend dat ze zelf getuigen van zijn nabijheid worden. 

Jezus vervult Gods’Wet. Hij schaft niets af maar brengt het tot voltooiing. Niemand als Hij heeft ooit 
God meer liefgehad en God gedaan Maria zijn moeder uitgezonderd. Liefde is de samenvatting van 
heel zijn leven, werken en persoon. Gods’wil en het welzijn van mensen zijn voor Hem alles. Het 
voedsel en de vreugde die Hem bezielt. Zo ingewikkeld is dat niet. Het is het enige ‘nieuwe ‘dat de 
Heer in zijn testament, zijn wet, van en voor ons zijn leerlingen en volgelingen eist: Heb elkaar lief, 
zoals Ik jullie liefheb. En dat kun je dus afleiden door naar Jezus te kijken en te zien hoe Hij God en 
elke mens bemint. 

Jezus beweegt zich altijd op het niveau van het ware geluk: liefde die van God uit gaat en naar Hem 
toegaat en mens- inclusief is. Sinds zijn menswording is het niet meer van elkaar te scheiden: God of 
mens maar God én mens. Het is een ‘wet ‘die werkt en vruchtbaar is al heeft zelfs iemand als Paulus 
er lang mee geworsteld omdat hij – als oud farizeer ! – zo aan die uiterlijke Wet vastzat. Zegt hij niet: 
liefde vervult de hele wet. Ofwel: dat is alles wat we moeten doen. 

Is dat niet een onmogelijke opdracht ? Nee, het is zelfs noodzakelijk. Enerzijds komt Jezus op voor 
een eerlijke menswaardige op recht, gerechtigheid gebaseerde evenwichtige wereld. Een 
samenleving waarin liefhebben ‘moet ‘wil het echt God- en mensgericht en daardoor geloofwaardig 
zijn. Overal waar God losgelaten wordt wordt alles ( vroeg of laat ) ook mensonwaardig. Hier ligt de 
wortel van heel veel pijn, lijden en verdriet in een harde en koud geworden individuele maatschappij 
waarin zovelen zichzelf zoeken. Maar anderzijds ligt hier ook de genezing voor de hand: als christen 
worden we uitgedaagd om op basis van God- mensenliefde effectief en affectief alternatief, creatief 
gelovig positief te zijn. 

Natuurlijk leidt dit naar het kruis want het eist je volledig op maar het leidt ook naar de horizon van 
de Verrijzenis. God en onze naaste zijn geen concurrenten maar hen tot wie we ons moeten wenden. 
Want zij zuiveren ons en onze motieven naar het doel: pas deze wet van de liefde wederkerig op 
God, je naaste alles en iedereen toe: je zult jezelf als een gelouterd beminnelijk mens 
terugontvangen. 

Het was een goede week. Gods Woord brengt, voert tot leven. Tot een ontmoeting met Hem en 
elkaar. Een medebroeder zei bij het afscheid: alvast zalig kerstfeest ! Eerst was ik verbaasd maar 
dacht: waarom eigenlijk niet ? Het is Gods- mensenliefde die je nu al mag bezielen en gegeven wordt. 
Onderweg naar je eigen menswording van het Woord dat ook in jou vlees wil worden. 

Amen. 


