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Uitleg en verkondiging vanuit Deut. 6:1-9 en Johannes 13:31-35 

(ds. Simon Dingemanse, 15 mei 2022, Buurtkerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Het liedje ‘Afscheid nemen bestaat niet’ is ooit een grote hit geweest, maar u, jij en ik weten 

wel beter: afscheid nemen bestaat wel degelijk…wij moeten heel wat keertjes afscheid nemen 

in ons leven…je zou zelfs bijna kunnen zeggen dat het leven één groot afscheid is, want 

steeds moet je weer iets achterlaten… gebeurtenissen gaan voorbij, ontmoetingen gaan 

voorbij, levensfasen gaan voorbij… 

  

Nou is niet alle afscheid erg natuurlijk, integendeel…het is fijn als je afscheid kunt nemen van 

het ziekenhuis waar je lag of dat je je saaie oude baan kunt achterlaten voor een interessante 

nieuwe…en voor tieners is het fijn als ze straks afscheid kunnen nemen van de middelbare 

school, want dat betekent dat ze geslaagd zijn voor hun examen en een stap verder kunnen 

zetten…  

 

Maar we weten allemaal dat afscheid nemen ook heel ingrijpend kan zijn en veel pijn kan 

doen…zoals het voorgoed afscheid nemen van een lieve naaste…dat komt natuurlijk, omdat 

daarbij liefde in het spel is…en als er liefde in het spel is, dan zie je ook vaak dat mensen vlak 

voor een afscheid extra toenadering zoeken… 

  

Ik heb dat zelf ook verschillende keren ervaren…onder andere bij het overlijden van mijn 

schoonmoeder…je houdt haar hand vast, streelt haar over haar hoofd…we verzamelden ons 

als kinderen samen  rond haar bed…de een sloeg een arm over de schouder van de ander…en 

er klonk een gebed…ze werd gezegend met handoplegging…intieme nabijheid, voordat je los 

kunt laten… 

 

Ja, dat heeft alles met liefhebben te maken…en die liefdevolle nabijheid is dan ook troostend 

bij alle pijn en verdriet…ik begin daarover, omdat we in de evangelielezing van vanmorgen 

ook helemaal in de sfeer van afscheid nemen terechtkomen…    

  

“Kinderen,” zegt Jezus, “nog maar kort ben ik bij jullie; jullie zullen me zoeken…maar waar 

Ik heenga, daar kunnen jullie niet komen”…nu nog niet tenminste (vs. 36)…zo spreekt Jezus 

over zijn afscheid… 

 

In het Johannes-evangelie zijn er verschillende hoofdstukken die die sfeer van loslaten 

ademen…en dan zie je soms ook die extra nabijheid met grote intimiteit…bijvoorbeeld als ze 

samen eten en Jezus hen de voeten wast…en verderop in het evangelie horen we dat Jezus 

blaast op zijn leerlingen en hen zo zegent met de heilige Geest… 

 

Maar vanmorgen horen we dat die extra nabijheid vlak voor het afscheid nog weer op een 

andere manier gestalte krijgt: Jezus geeft zijn leerlingen een soort afscheidscadeau…Ik geef 

jullie een…nieuw gebod, zegt Hij…deze nieuwe leefregel geef Ik jullie: Heb elkaar lief, zoals 

Ik jullie heb liefgehad… 

 

Hoezo nieuw? kun je dan denken…het gebod om je naaste lief te hebben vinden we toch al in 

de eerste vijf boeken van Mozes, de tora…en Jezus heeft dat toch ook wel eerder genoemd… 

jawel, maar Jezus zegt hier niet ‘Heb elkaar lief’…nee, Hij zegt: ‘Heb elkaar lief zoals Ík 

jullie heb liefgehad’… 
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Liefhebben zoals Jézus heeft liefgehad…dáár gaat het om…maar waar moet je dan aan 

denken?...nu, dan moeten we allereerst denken aan de intieme maaltijd vlak daarvoor… Jezus 

legde toen zijn kleren af…Hij legt zijn leven af, betekent dat…en daarna wast Hij de voeten 

van zijn leerlingen…zo toont Hij zich aan hen als de minste…Hij laat zich zien als de Meester 

in het dienen…Hij laat zijn grootheid zien door klein te worden…Hij heeft alles voor hen 

over… 

 

Sommige mensen denken bij de grootheid van Jezus allereerst aan zijn opstanding…of aan 

zijn hemelvaart: dat Hij zit aan de rechterhand van God…maar dan vergeten ze iets 

wezenlijks, namelijk dat Jezus grootheid principieel begint bij zijn kruis…bij zijn 

onvoorwaardelijke liefde voor God en mensen die Hij dwars door alle kwaad en lijden en 

dood heen volhoudt… 

 

In het eerste vers van onze evangelielezing van vanmorgen horen we vijf keer het woord 

‘verheerlijken’ of ‘groot maken’, precies op het moment dat Judas op weg gaat om Jezus te 

verraden…en dat groot maken, hoe vreemd het ook klinkt, is allereerst dat Jezus gekruisigd 

wordt, vernederd, met de grond gelijk gemaakt…niet dat dat zo mooi is, natuurlijk niet, dat is 

vreselijk…maar dat Jezus liefheeft tot het uiterste en die liefde volhoudt tot in de dood toe, 

dat is zijn grootheid…en zijn opstanding en zijn hemelvaart zijn dan een bevestiging van die 

grootheid… 

 

Zo geeft Jezus nieuwe kwaliteit aan de liefde…in zijn liefde  geeft Hij zijn leven voor de 

mensen…Hij geeft zichzelf niet een beetje maar helemaal…en zo wordt een vertrouwd gebod 

tot een vernieuwd gebod: Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad…als je uit die leefregel 

gaat leven, kan een ander aan je zien dat je een leerling van Jezus bent… 

  

Maar, zo kunnen we ons afvragen: Zijn wij niet hopeloos verlegen met dit afscheidscadeau 

van Jezus?…Want kunnen die leerlingen dat: elkaar liefhebben zoals Jezus hen liefhad?... En 

kunnen wíj dat?...Willen wij bij wijze van spreken elkaars voeten wassen?...Willen wij naar 

elkaar toe de minste worden?... 

 

Is dat niet teveel gevraagd?...Veel teveel gevraagd?...In onze maatschappij waar winnen 

bovenaan staat…en waar het er om gaat dat je hogerop komt, meer gaat verdienen en het liefst 

beter bent dan anderen?... 

 

Wees eerlijk: die liefde van Jezus past niet erg bij ons ego… het zit ons niet in het bloed dat je 

door klein te worden groot kunt zijn…wij snappen dat gewoon niet: dat je je leven kunt 

vinden door het te verliezen…nou ja, sommigen misschien wel, maar ik probeer tenminste 

juist vaak mijn leven krampachtig vast te houden en ik ben niet de enige volgens mij…onze 

eer, ons bezit, onze status, ons gelijk vinden we vaak belangrijk…en juist daarom is het ook 

een níeuw gebod…een volkomen nieuw gebod… 

 

En dat volkomen nieuwe gebod is voor ons misschien wel een volkomen onmogelijke 

zaak…maar toch: als we dat denken, dan zien we iets ‘cruciaals’ over het hoofd…het gaat er 

namelijk helemaal niet om dat er van de leerlingen een onmogelijke prestatie wordt 

gevraagd…nee, het gaat er om dat ze beseffen dat Jezus hen tot het uiterste heeft 

liefgehad…dat God zelf alles voor hen over heeft…en als dat in je leeft, dan kan dat je er 

zomaar toe brengen zelf ook ‘meer dan het gewone’ te doen… 

 

Alles begint met de liefde van God voor mensen, voor de wereld…daar begint ook de tora 
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mee: met het licht en de tijd en de ruimte die God geeft in het scheppingsverhaal…en als de 

Enige, de God van Israël, zijn volk de tien geboden geeft, dan begint het met het woord ‘Ik 

heb jullie bevrijd uit het slavenhuis’… het begint met Gods bevrijdende liefde… 

  

Dat er Één is die onvoorwaardelijk van mij houdt…die Ene met een hoofdletter…en dat mijn 

leven geborgen is in die liefde van God, wat er ook gebeurt…dat maakt het mogelijk dat ik op 

mijn beurt God kan liefhebben met mijn hart en ziel en al mijn krachten en mijn naaste als 

mijzelf…zelfs mijn vijand…iets wat ik uit mijzelf helemaal niet kan… 

 

Dat is het wonder van tora en evangelie: dat afscheid nemen inderdaad - in-der-daad – niet 

meer bestaat …je kunt dankzij de liefde van God in zijn liefde blijven door die liefde gestalte 

te geven…u kunt iemand die u helemaal niet mag of die u heel erg lastig vindt of 

ergerniswekkend toch liefhebben…niet dat u die persoon lief víndt –dat is heel wat anders- of 

allerlei warme gevoelens voor hem koestert, nee, want u ergert zich juist aan hem…maar toch 

kunt u hem liefhebben…hoe?... door hem recht te doen…door hem het goede leven te gunnen 

en daaraan mee te werken…door als zij valt haar te helpen weer op te staan…door hem en 

haar te blijven zien als kind van God… 

 

Liefhebben is toch luisteren als iemand zeurt…liefhebben is iemand die jou gekwetst heeft 

toch niet terugpakken… liefhebben is je eigen ego op de tweede plaats zetten en de ander 

voorrang geven…Jezus waste toch ook de voeten van Judas, zijn verrader… 

 

Liefhebben heeft in de bijbel dus niet in de eerste plaats met warme gevoelens te maken… 

warme gevoelens zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om…De maaltijd 

van de Heer die wij vanmorgen hier vieren, is ook niet per se een maaltijd van vrienden…nee, 

je deelt brood en wijn ook met je mede geloofsgenoot met wie het misschien helemaal niet 

klikt…dat is nu precies het eigene van de maaltijd van de Heer…dat de liefde van God daarin 

kloven overbrugd…en dat niemand meer of minder is dan een ander, maar we allemaal 

evenveel leven van Gods goedheid die tot uiting komt in de gaven van brood en wijn… 

  

Het gaat dus niet om wat je vóelt, maar om wat je dóet…we lazen het in de tora…ik geef 

jullie geboden, zegt de Enige, om ze te dóen…bind ze aan je hand…met andere woorden: doe 

er wat mee…maak het vast tussen je ogen, m.a.w.: laat je visie er door bepalen, je kijk op het 

leven… hang het aan je deurpost, dus leef er mee als je je huis ingaat en als je je huis 

uitgaat...en voed je kinderen ermee op, met andere woorden: laat je toekomst erdoor 

bepalen… 

 

Als je geraakt bent door de liefde van God, door de weg van Jezus…dan laat dat je niet meer 

los…daarom bidden de Joden elke dag tweemaal, in de ochtend en in de avond, de woorden 

uit Deuteronomium 6:4: ‘Luister, Israël, Adonai, de HEER, onze God, Adonai, de HEER is de 

enige!’…Die woorden zijn de eerste geloofswoorden die een Joods kind leert uitspreken…je 

hoeft dus geen andere goden of machthebbers achterna te lopen, want Adonai, de HEER, is de 

enige… 

    

En opeens realiseer je je dan, dat het in het geloof dus toch waar is: Afscheid nemen bestaat 

niet…als u, jij en ik geraakt zijn door de onvoorwaardelijke liefde van God, dan blijft Hij in 

die liefde altijd bij ons…steeds zoekt die liefde je dan weer op…steeds zoekt de Geest van 

God dan weer ingang in je leven…laat het daarom maar gauw Pinksteren worden. Amen.  

 


