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We moeten elkaar liefhebben
Kerk als school van de liefde (5): 1 Johannes 3:11-24
Het is vandaag de zevende zondag voor Pasen (de eerste
lijdenszondag). Zeven weken om stil te staan bij de liefde van Jezus
die zijn leven gaf op zijn lijdensweg. Deze Jezus zegt vandaag:
jullie moeten elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad. We
zetten weer een stap in onze bezinning op de kerk als ‘school van
de liefde’. Maar laat het niet bij woorden blijven. We moeten
elkaar liefhebben met daden.
Volg het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft
liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een
geurige gave voor God. (Efeziërs 5:1-2)
Het nieuws: elkaar liefhebben (11)
Op hoge leeftijd gekomen zei Johannes, als hij de kerk in Efeze
werd ingedragen, alleen nog maar: ‘Kinderen, heb elkaar lief!’
Dat doet denken aan de onlangs overleden ds. Dick van Keulen
(95) die verliefd was op Jezus, en aan het begin van een
toespraak eens zei: ‘Jullie moet de groeten van Jezus hebben.’
Dít is het nieuws, het evangelie: ‘we moeten elkaar liefhebben’
(vgl. 1:5: ‘God is licht’).
Niet zoals Kaïn (12-15)
En dan noemt Johannes Kaïn (enige verwijzing naar het OT in
deze brief): wees niet zoals Kaïn. Om ons te leren wat liefhebben
is, confronteert Johannes ons met het heftige verhaal van Kaïn
die ‘zijn broer’ (Abel: ‘lucht’, ‘leegte’ - kwetsbaarheid) doodsloeg
(eigenlijk: ‘afslachtte’). Zie Genesis 4:1-10a (‘Waar is Abel, je
broer?’ ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’). Kaïn ‘komt
voort uit hem die het kwaad zelf is’. Heel scherp zet Johannes
naast elkaar in dit gedeelte: kwaad-goed, dood-leven,
haat-liefde, slecht- rechtvaardig, Kaïn-Abel, duivel-Jezus. En we

zien het terug in onze eigen levens, die dubbelheid. ‘Wie niet
liefheeft blijft in de dood’. Pas dus op met te zeggen dat liefde
niet zo belangrijk is of dat de boodschap van liefde een
boodschap is die iedereen wel graag wil horen. ‘Iedereen die zijn
broeder of zuster haat, is een moordenaar.’ Haten is: niet zien
staan, afwijzen, negeren, ‘jij mag er niet zijn’, wrok koesteren
tegen je naaste, kruisigen, het licht niet in de ogen gunnen. Het is
Jezus allemaal overkomen: zijn liefdesweg was een lijdensweg.
Wat liefde is (16-19)
En dan: ‘Wat liefde is hebben we geleerd van hem die zijn leven
voor ons heeft gegeven.’ Liefde leren, tijd doorbrengen in de
school van de liefde - daar gaat het hier over. Johannes zeg: kijk
dan naar Jezus, leer van hem. Jezus gaf zijn leven. Dat gaat niet
alleen over zijn sterven aan het kruis. Heel zijn bestaan op aarde
was: zijn leven geven, van binnenuit alles geven wat in hem was.
Ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders en zusters.
Is dat niet veel te hoog gegrepen, onmogelijk zelfs? Johannes
maakt het op twee manieren praktisch. 1) Gods liefde in jou voor
je naaste wordt geactiveerd als je je broeder of zuster gebrek ziet
lijden (gezondheid, tegenslag, financiën, hulpeloosheid). Dan
sluit je je hárt toch niet toe? (Kunnen we dit ook verbreden naar
het klimaat?). 2) We moeten niet met de mond liefhebben: geen
woorden maar waarachtige daden als het gaat om de liefde voor
de naaste. Klinkt dit allemaal niet heel horizontaal en zelfs
humanistisch? Ja! Het evangelie gaat echt helemaal over hoe we
als broeders en zusters (als mensen) met elkaar omgaan.
Gehoorzaamheid aan Gods gebod is: elkaar liefhebben, omdat we
geloven in de naam van Jezus. Niet zoals Kaïn, maar zoals Jezus.
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie
heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. (Jezus)

Om te lezen
1 Johannes 1-5
Om te delen
1. De lijdensweg van Jezus was
zijn liefdesweg. Wat betekent dat?
2. Wat raakt jou speciaal in het
verhaal van Kaìn en zijn broer
(Abel) zoals je dat lees in Genesis
4:1-10)?
3. Wat is belangrijker: liefde voor
God of liefde voor je naaste?
4. Hoe kan ‘je leven geven voor je
broeders en zusters’ er voor jou
uitzien? Bij welke naaste broeder
of zuster vind jij die liefde op dit
moment moeilijk?
5. Hoe kunnen de zeven
lijdensweken (of ‘liefdesweken’) of
de 40dagentijd voor jou een
periode worden om te leren je
naaste lief te hebben?
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

