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     De Heer stuurt Zijn leerlingen uit naar de volken. Het handjevol mensen dat Hem omringt, krijgt de 
opdracht naar alle windstreken uit te trekken en alle volken in hun bonte verscheidenheid tot Zijn 
leerlingen te maken. Het is een overweldigende opdracht. Niet alleen omdat zij weinig in aantal zijn, 
maar ook omdat zij in volstrekt vreemde contreien terecht zullen komen. Hun boodschap, in de sfeer 
van Palestina opgekomen, zal overal wortel moeten schieten, hoe anders geaard de mensen ook zijn. 

   Wij weten welk verschil het maken kan waar iemand geboren is. Tot in de wortels van zijn bestaan 
is hij of zij door een cultuur bepaald. Een nederlander is geen indiër en een rus geen amerikaan. Hele 
werelden scheiden hen. Over en weer denken zij anders, voelen zij anders, reageren zij anders. 
Hoeveel moeite kost het niet in een andere cultuur enigszins thuis te raken. 

    Toch zegt de Heer zonder aarzelen : gaat en maakt alle volken tot Mijn leerlingen. Alsof dat zomaar 
gaat, alsof er geen afstanden te overbruggen zijn, alsof iemand aan het andere eind van de wereld 
di-rect verstaat wat er in de taal, de beeldspraak en het aanvoelingsvermogen van een ander volk 
wordt aangedragen. 

     Mensen verschillen onderling diepgaand. Dat is zonneklaar. Maar het is ook waar dat zij wat de 
kern betreft hetzelfde zoeken. Het is ermee als met een wiel. Aan de buitenkant is de afstand groot, 
maar naarmate je het midden nadert, komen de spijlen bijeen, totdat alles blijkt te draaien om 
dezelfde as. 

      In ieder mensenleven, waar het zich ook afspeelt of hoe het ook tot uitdrukking komt, is de 
centrale spil het verlangen te beminnen en bemind te worden. Een mens, iedere mens, is gemaakt 
om lief te hebben. En dat niet aan de buitenkant van zijn of haar bestaan, of in een verborgen hoekje, 
maar in het hart van dat bestaan. Lief te hebben is de centrale roeping van iedere man en iedere 
vrouw die op de aarde zwoegt en ploetert. Of hij of zij nu zwoegt en ploetert, bang is of vreugde 
smaakt, te lijden heeft en in vreugde verbonden is met anderen. 

       Precies over het grondmotief van het menszijn heeft het christendom iets wezenlijks te zeggen. 
Het christendom bevestigt met klem dat dat verlangen naar liefde, dat leeft in iedere mens, gegrond 
is en mogelijkheden biedt. En dat niet omdat wij mensen zo goed zouden zijn, maar omdat Gods 
geheim ermee van doen heeft. Het is daarom dat het christendom zich tot ieder mens richt. 

        In de eerste brief van de apostel Johannes, Jezus’ geliefde leerling, staat te lezen : “Wat liefde is, 
hebben wij geleerd van Christus. Híj heeft Zijn leven voor ons gegeven, voor ieder van ons.” Op het 
eerste gezicht verbaast dat wellicht. Moeten wij dan nog leren wat liefde is ? Bij goed toezien moeten 
wij evenwel onze mening bijstellen. Inderdaad, wat liefde is, moeten wij nog leren. We kunnen het 
leren van Christus. Niemand heeft zozeer liefgehad als Hij iedere mens heeft liefgehad.  

         Wie van ons zou uit zichzelf de karakteristieke trekken van de liefde zo zuiver hebben kunnen 
aanvoelen als die verschijnen in het beeld van Zijn leven ? Wie zou dat aanvoelen zichtbaar hebben 
kunnen maken als het verschijnt in het beeld van Zijn leven ?  Wie zou die aandacht hebben kunnen 
aangeven, die zachtmoedigheid, die onbaatzuchtigheid, die overgave ?  Daar is geen schaduw te 
be-kennen, daar wordt niets achtergehouden, daar ontbreekt iedere bijbedoeling.  

      De vraag is kunnen opkomen en uitgesproken worden of zulk een liefhebben nog wel het 
liefheb-ben van een mens is. De vraag kwam te eerder op omdat in het oog springt hoe Jezus in het 
diepst van Zijn wezen verbonden is met God die Hij Zijn Vader noemt. Is het niet die verbondenheid 
die Hem tot die zuivere vorm van liefde in staat stelt  ? U weet dat de eerste christenen niet 



geaarzeld hebben te bevestigen dat inderdaad  de liefde van Jezus  de liefde van God zelf onder ons 
aanwezig stelt. 

      De evangelist Johannes is nog een stap verder gegaan. Al nadenkend heeft hij beseft dat de liefde 
zoals die in Jezus aan de dag treedt, voortkomt uit het geheim zelf van Gods wezen. Hij vond de 
ge-weldige woorden : God is liefde.. Gods wezen is lief te hebben. Daarom heeft Jezus ons liefgehad 
en heeft Hij Zijn leven voor ons gegeven.  

      God bemint niet slechts. Het is Zijn wezen lief te hebben. Het is een ontzaglijke uitspraak. Die zegt 
niet slechts dat God het vermogen heeft lief te hebben. Die zegt : het is Gods wezen zelf lief te 
hebben. Om zo te zeggen : Hij kan niet anders. Hij kan niet bestaan anders dan als liefhebbend. Hij 
zou ophouden God te zijn. 

      Geen andere godsdienst heeft een soortgelijke uitspraak gedaan. Meestal wordt over God 
gesproken als over de verhevene, de volkomene, die souverein alles beheerst en door niets in Zijn 
God-zijn wordt aangetast. Vaak wordt beleden dat Hij goed is. Maar dat Hij liefde is, dat Zijn diepste 
wezen liefde is, wordt nergens gezegd.  

     Die woorden kunnen ook moeilijk vallen, want de liefde heeft de merkwaardige eigenschap dat 
wie liefheeft van zichzelf weg leeft. Wie liefheeft geeft zich, hij leeft van zichzelf weg. Hij is niet bang 
zichzelf te verliezen. Hoe zou het Zijn wezen zelf kunnen zijn van de onaantastbare en hoog 
verhevene zich te geven en zich in een beweging te wagen die Hem van zichzelf wegvoert ? 

      De gedachte dat God liefde is, kon wel alleen in het christendom zo sterk naar voren komen, want 
alleen het christendom kent God  als de drieëne God, als het geheim van Vader, Zoon en Heilige 
Geest, die binnen het ene goddelijke wezen als drie personen voor elkaar en naar elkaar toe bestaan, 
en zo samen een geheim van liefde vormen. 

    Zusters en broeders, als God liefde is, dan wil dat zeggen dat de laatste werkelijkheid die de hele 
schepping draagt, liefde id. Dat geeft aan het leven een bijzonder perspectief. Dat legt een vaste 
grond onder het verlangen lief te hebben, zoals dat leeft in iedere mens. Dan mag de hoop het 
winnen van de vrees.  

       Jezus stuurde Zijn apostelen naar alle volken. In iedere mens zag Hij een mogelijke leerling. Wat 
leert een leerling anders van Hem dan wat liefde is ? Tot zijn vreugde leert hij dat liefde niet slechts 
een menselijke mogelijkheid is, maar ook een goddelijke. Meer nog, hij leert  dat liefde maar een 
menselijke werkelijkheid kan zijn, omdat ze een goddelijke werkelijkheid is. Dat bepaalt ons heil.  

 


