
6 mei 2018, 6e zondag van Pasen, jaar B 

Broeders en zusters, vriendschap is in ons leven iets heel kostbaars. Ook met onze buren, met onze 

broers en zussen of zelfs met onze kinderen kunnen we een vorm van vriendschap beleven. 

Vertrouwd met elkaar zijn, elkaar veel toevertrouwen, veel delen met elkaar, genieten van elkaars 

gezelschap. Jezus noemt zijn leerlingen en ik denk ook ons vandaag: vrienden. Wij mogen vrienden 

van de Heer zijn, zijn vriendschap gaat naar ons uit. Dat is een kostbaar geschenk. De eucharistie is bij 

uitstek het middel om dat te beleven. Als wij het offer van Jezus mee opdragen en zijn lichaam en 

bloed ontvangen, komt Hij ons zeer nabij als onze beste Vriend. Laten wij ons hart hiervoor openen. 

Erkennen we eerst in stilte onze zonden om dit geheim goed te kunnen vieren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Broeders en zusters. In de lezingen uit de Heilige Schrift die wij vandaag hebben gehoord gaat het 

over een bijzondere band tussen mensen. Wij staan in deze paastijd stil bij alles wat de verrezen Heer 

met ons doet en op deze zondag lijkt hij tegen ons te zeggen: als je met mij verbonden bent, zul je 

ook dieper met elkaar verbonden raken. Als je gelooft in de levende Heer kijk je ook anders aan 

tegen de ontmoeting met je medemensen. De ontdekking wie Jezus is en wat Hij voor ons wil 

betekenen verwijst ons meteen naar de mens naast ons. Hij wil ons samen brengen, tot een 

gemeenschap maken. We worden uit ons isolement en uit onze eenzaamheid gehaald. Laten we 

maar eens nader bekijken wat er gelezen is. 

Allereerst in het evangelie. Daar gaat het over vriendschap. In zijn afscheidsrede staat Jezus stil bij 

zijn relatie met de leerlingen. Hij beseft dat ze zich misschien te veel ondergeschikten hebben 

gevoeld, dienaars. Ze hebben altijd ervaren dat Hij boven hen stond. Maar nu zegt Jezus: zo wil ik het 

niet langer zien. Ik wil jullie geen knechten noemen, want een knecht weet niet wat er in zijn baas 

omgaat. Ik wil jullie vrienden noemen. Dat is een prachtige naam die duidt op vertrouwdheid en 

intimiteit. Je vrienden zijn je heel dierbaar, daarom is het bijzonder dat Jezus ons vrienden noemt. Er 

zijn drie aspecten die Jezus verbindt  met het ‘vriend-zijn’. Allereerst het delen van zijn mysterie. 

Jezus zegt immers: ik heb jullie alles toevertrouwd wat ik zelf van mijn Vader had gehoord. Ik heb 

alles met jullie gedeeld, daarom zijn wij vrienden, wij delen hetzelfde geheim. Onze vriendschap met 

de Heer betekent dat Hij ons wil inwijden in zijn levensgeheim, zijn diepe verbondenheid met de 

Vader. De liefde van de Vader die hem draagt is grenzeloos, daarin mogen wij ook wij thuis raken. 

Het tweede aspect is de consequentie ervan. Want Jezus nodigt ons uit om elkaar even lief te hebben 

als Hij ons heeft liefgehad. Hij licht dit ook nader toe: Wat is liefde, vraagt Hij. Geen groter liefde kan 

iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Liefde is geven, alles geven, jezelf 

geven. Jezus heeft op dit moment ongetwijfeld gedacht aan zijn komende kruisdood, hoe Hij zichzelf 

zou geven door zijn dood aan het kruis in gehoorzaamheid aan zijn Vader, uit liefde voor de mensen. 

Zo moeten ook jullie elkaar hebben, zegt Hij. Niet op een goedkope, oppervlakkige manier, maar 

door iets voor elkaar over te hebben, door iets voor elkaar te verdragen, door onrecht te vergeven, 

door een stap extra voor elkaar te doen, door jezelf helemaal in te zetten. Elkaar liefhebben zoals Hij 

ons heeft liefgehad. Als we met hem verbonden zijn worden we naar elkaar verwezen! Het derde 

aspect  van de vriendschap met de Heer is de missie die Hij  ons geeft. Ik heb jullie uitgekozen en ik 

heb jullie de taak gegeven om op weg te gaan en vruchten voort te brengen. Ons leven als vrienden 

van de Heer is heel dynamisch: er op uit trekken, steeds opnieuw de opdracht beseffen die de Heer 

ons geeft om blijvende vruchten voort te brengen. Wat zijn die vruchten? Als wij anderen kunnen 

bevestigen en versterken in hun geloof, als wij bij kunnen dragen aan vrede in onze eigen omgeving, 



als wij onrecht bestrijden en menselijkheid bevorderen, zijn dat dan geen geweldige vruchten van 

onze vriendschap met de Heer? Die vruchten zijn niet om privé van te genieten, maar bestaan uit de 

resultaten van saamhorigheid en solidariteit tussen mensen. 

Ook in zijn brief spreekt de apostel Johannes over het thema van de liefde waar de vrienden van de 

Heer zich voor inzetten. Voor Johannes is er geen verschil tussen liefde voor mensen en liefde voor 

God. Iedereen die liefheeft kent God, zegt hij. Als je een medemens lief hebt, heb je daarin 

tegelijkertijd God ook lief. Die twee zijn onscheidbaar met elkaar verbonden. De liefde komt van God. 

God is de liefde. Hij heeft dat in het mens worden en sterven van Jezus laten zien: alles geven voor de 

mensen. Als wij dat voorbeeld volgen en belangeloos voor onze medemens klaar staan, dan kennen 

we God, dan zijn we dicht bij Hem. Als we mensen om ons heen wat meer als vrienden kunnen 

beschouwen, met wie we ons leven delen, dan zijn we tegelijkertijd vrienden van de Heer. 

Dit lijkt allemaal heel prachtig en verheven, maar hoe werkt het in de praktijk? In de eerste lezing uit 

het boek Handelingen zien we hoe de apostelen met vallen en opstaan probeerden de kerk van het 

begin op te bouwen. Dat was niet gemakkelijk want hoe breng je zulke verschillende mensen tot een 

eenheid samen? Diversiteit wordt tegenwoordig als iets heel moois beschouwd, m aar laten we 

eerlijk zijn, het is ook iets heel moeilijks. In de jonge kerk waren er grote verschillen tussen de 

mensen. Met name liep er een heel diepe kloof tussen joodse christenen, die gewoon de joodse 

gebruiken bleven volgen, en christenen uit de andere volkeren, zoals die Romeinse officier Cornelius. 

Een diepe kloof, die gemakkelijk op een schisma uit had kunnen lopen. Want sommigen vonden dat 

die niet-joden zich moesten laten besnijden en zich aan de wet van Mozes moesten houden. Anderen 

vonden dat absurd. Hoe kun je daar nu als vrienden van de Heer het gebod van de liefde toepassen? 

Er zijn verschillende momenten geweest waarop men hierover stappen gezet heeft. Er is uiteindelijk 

ook een kerkvergadering geweest die hierover een beslissing genomen heeft. Wat we in de eerste 

lezing gehoord hebben was het woord van Petrus die getuigde van zijn ervaring dat er bij God geen 

aanzien des persoons is. God maakt geen verschil, voor hem zijn alle mensen belangrijk. De kloven 

tussen groepen, en de verschillen tussen mensen, doen er voor hem niet toe. Hij wil mensen 

samenbrengen tot een echte gemeenschap, een netwerk van liefde. Petrus is dat gaan beseffen. Het 

mooie is dat na zijn woorden er iets gebeurde dat meteen alle aanwezigen overtuigde. De Heilige 

Geest daalde neer juist op die gelovigen uit de niet-joodse volkeren. Net zoals op het eerste 

Pinksterfeest bij de apostelen gingen ook zij in tongen spreken en God verheerlijken. Dat was een 

teken uit de hemel dat God zijn gaven niet wilde beperken tot een groep, maar dat allen mogen 

delen in het geheim van zijn liefde, dat allen uitgenodigd worden vrienden van de Heer te zijn. De 

betreffende niet-joden werden opgenomen in de gemeenschap zoals ze waren, zonder de 

verplichting van de besnijdenis. Ze bleven nog een paar dagen bij elkaar. Er ontstond een 

gemeenschap, een vriendengroep. Ze merkten dat ze van elkaar gingen houden, terwijl ze eerst 

vreemden voor elkaar waren geweest. 

Vrienden van de Heer, dat is de mooiste titel die wij gelovigen hebben gekregen. Wij mogen in een 

grote intimiteit, een vertrouwdheid, met Jezus omgaan. Hij wil ons alles, zichzelf, toevertrouwen, ook 

vandaag in zijn woord, en in de eucharistie. Opnieuw deelt Hij zichzelf, zijn leven met ons. Of we dat 

nu in een parochie of gemeente, in een kloostergemeenschap of in een andere groep beleven, door 

die diepe band met Hem zijn wij in staat om elkaar lief te hebben en elkaars vrienden te zijn. Mogen 

we dat steeds opnieuw ontdekken en ervaren. Amen. 


