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Laten we beginnen met God. 

Er wordt onmiddellijk gesproken over Gods liefde. De eerste brief van 
Johannes zegt: “God is Liefde”. Dat is een heel sterk credo, een zeer 
sterke geloofsovertuiging. Grote gebeurtenissen zoals Zijn sterven en 
verrijzenis, de gave van Zijn Geest, dat heeft allemaal tijd nodig gehad 

om door te dringen. God 
is niet alleen groot, God is 
niet alleen absoluut, God 
is niet alleen geestelijk, 
God is niet alleen schepper 
maar GOD IS LIEFDE! Dit 
is wetenschappelijk echter 
niet aan te tonen, het is een 
uitspraak vanuit het geloof 
van de eerste christelijke 
gemeenschappen, en die 

doorheen de tijd aan ons is doorgegeven. Wij zijn tot dat besef gekomen 
dankzij Jezus. De apostelen zijn tot dat besef gekomen omdat zij Jezus 
hebben gekend. Jezus was een wonder van goedheid, Hij heeft de 
liefde van God in de wereld gebracht. Hij is de Zoon van God die mens 
geworden is. Niemand kan God zien, maar Jezus heeft Hem een gezicht 
en handen en voeten gegeven en is toegestapt naar de kleinen, naar de 
armen, naar de zieken, naar de zondaars. Jezus heeft altijd weer opnieuw 
dat grote Hart van God getoond, dat was Zijn leven, dat was Zijn roeping: 
de liefde van God in de wereld brengen, dicht bij de mens. Hij heeft 
ook ondervonden dat die liefde niet altijd bemind wordt, want na een 
beetje succes kwamen er veel discussies en spanningen en uiteindelijk 

‘Wij zijn allen geroepen om teken 
te worden van Gods liefde’. 
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de afwijzing en de verwerping. Jezus werd gekruisigd als een door God 
vervloekte. Ze hebben Hem het zwijgen opgelegd. Ze hebben het teken 
dat Hij was: de liefde van God in mensengestalte niet erkend. En wat 
heeft Jezus gedaan? Ze hebben Hem verworpen en afgewezen, maar Hij 
heeft zijn grootste liefde getoond door zijn eigen leven te geven, trouw 
aan de zending van de Vader en uit liefde voor de mensen. 

“Geen groter liefde kan iemand hebben 
dan deze, dat hij zijn leven geeft  

voor zijn vrienden.”

Bij Jezus is dat geen ijdel woord, dat is wat hij heeft gedaan! De leerlingen 
waren daarvan getuigen en verstonden het niet onmiddellijk, maar verlicht 
door de Geest van Pinksteren hebben ze dat wel erkend en beaamd. God 
IS Liefde! Nooit een goedkope formule. Want die uitspraak wordt in vraag 
gesteld door de lotgevallen van het leven. Veel mensen vandaag de dag 
zouden reageren en zeggen: God … Liefde?? God …Goedheid?? Dat kan 
niet! Dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik kreeg klappen in het leven. Ik 
heb het moeilijk in het leven. Ik heb tegenslag in het leven. Ik ben arm, ik 
kom niet vooruit, ik krijg weinig kansen. Wat is dat dan, die goedheid van 
God, die liefde van God? Mijn kind is verongelukt, mijn man is zwaar ziek. 
Het leven van vele mensen is getekend door veel pijn, zodat spreken over 
Gods goedheid niet goed overkomt. Dus dat God liefde is, kunnen wij 
enkel maar zeggen als we ook door een aantal beproevingen zijn gegaan 
en toch dat vertrouwen bewaard hebben. Net zoals Jezus op het kruis. 
God is Liefde, dat is mooi, maar o zo ver verwijderd! “Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten, waarom laat U mij in de steek, waarom merk 
ik niets van Uw goedheid?” De goedheid van God, de liefde die God is, 
is lang niet altijd tastbaar en voelbaar in ons bestaan. Maar Jezus heeft 
in zijn beproeving dat vertrouwen bewaard. “Vader in Uw handen leg ik 33



Mijn leven, daar is het goed.” Een vertrouwen dat het uiteindelijk goed 
is in de hand van God die nieuw leven kan geven na de dood. Jezus ‘ 
vertrouwen in God is beproefd door Zijn lijden en dood. Hij is blijven 
vertrouwen in de kracht van de liefde van Zijn Vader. Hebben wij ook 
de kracht om zo te geloven en overeind te blijven? Dat is het geheim 
van de wereld en van de kosmos en van het leven, dat mysterie is niet 
onbewogen en koel, maar warmhartig betrokken op mensen. Dat is wat 
wij geloven, en evenwel niet evident. Geloof is nooit vanzelfsprekend. 
Het is iets dat je krijgt en dat groeit met vallen en opstaan. 

God is dus Liefde. Maar wat is liefde?

Liefde is een woord dat ik niet veel gebruik omdat het vaak onjuist 
gebruikt wordt of omdat er andere betekenissen aan gegeven worden. 
Liefde is dat grote woord dat ons met God verbindt. Liefde is ook wat wij 
kennen onder de mensen, 
maar wat is de essentie 
van liefde?

Liefde moet toch wel om 
iets kloeker gaan dan om 
wisselende stemmingen, 
gevoelens, sympathieën, 
antipathieën, en dergelij-
ke meer. Als ik een woord 
mag kiezen om liefde in de 
christelijke betekenis te omschrijven, dan vertaal ik het graag als ‘wel-
willendheid’. Daar zit het woordje ‘willen’ in. Liefde is voor mij niet op 
de eerste plaats een gevoel, maar een engagement van de wil. Een en-
gagement van de wil die het beste wil voor de ander. Die het goede wil 
voor de ander. Die zich engageert om goed te zijn voor ieder ander, los 
van die directe gevoelens en emoties en stemmingen. Zeker als het over 
God gaat. God lijdt niet aan vlagen van sympathie en antipathie. In God 
zit er een diepe sterke wil, een verlangen, een engagement om het beste 44



voor te hebben met zijn schepping en met de mensen, met zijn volk. Zo 
getuigt ook de Bijbel.

De liefde van God is barmhartig.

Er is nog een ander woord om die liefde van God 
te benoemen. Jezus spreekt er enorm veel 
over, en dat is het woord ‘barmhartigheid’. 
De liefde van God is barmhartig, daar zit het 
woordje ‘arm’ in, Hij is met Zijn Hart bij de 
armen, Zijn Hart klopt voor de armen, Zijn 
Hart klopt voor de zwakkelingen, voor de 
zondaars. God is niet het tegendeel van liefde: 
onverschillig, afstandelijk, hard, veroordelend! 
Neen, dat vind je niet in de Bijbel. Hij is betrokken in 
het leven van mensen, in de gebrokenheid van mensen, in de armoede 
van mensen, het raakt Hem. Hij leeft mee. En Hij handelt om zijn volk 
nabij te zijn, te bevrijden, te helpen, te redden, vooruit te helpen in het 
leven. 

De liefde van God is onvoorwaardelijk.

Een andere kwaliteit van de liefde van God is dat ze ‘onvoorwaardelijk’ is, 
ze stelt geen condities. Wij zien mensen graag als zij iets voor ons doen, 
als zij beleefd zijn, als zij meewerken, als, als, als … . Bij God is er geen als. 
De traditie zegt dat God een ‘overvloeiende maat van liefde’ is. Die liefde 
is er altijd, ze stelt geen voorwaarden.

De liefde van God is onbegrensd.

God wordt nooit moe om ons graag te zien, hoe diep wij ook vallen, zelfs 
als wij Hem de rug toekeren, zelfs als wij van Hem niet meer moeten 
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weten, toch blijft Gods goedheid en welwillendheid voor ons bestaan. 
Hier raken we de kern van ons christelijk geloof bij het omschrijven van 
wie God is. Wij mensen zijn geroepen om teken te zijn van Gods liefde. 
Eenvoudig gezegd: wij zijn geroepen om te beminnen. God is liefde, wij 
zijn door Hem geschapen, het leven danken wij aan Hem. En wij zijn zo 
gemaakt dat wij ook kunnen beminnen. Prachtig! In heel de kosmos zijn 
er wezens, mensen, die dat Goddelijk beminnen in onze menselijke taal 
en maat kunnen beleven. Het is goed om dat als een geschenk te zien. 

Wij zijn geroepen om te beminnen.

Vandaag de dag hoor je vaak mensen zeggen dat je je leven in handen 
moet nemen, dat je iets moet maken van je leven, dat je zelfstandig tot 
iets moet komen dat de moeite waard is. Daar is iets van aan, maar in 
wezen zit het anders. Mijn leven is niet iets dat ik moet maken, het is iets 
dat ik krijg van God en van de mensen. Die gave van het leven en onze 
capaciteit om lief te hebben is een roeping die we moeten ontdekken. Wij 
zijn geroepen om te beminnen. Wij hebben het geschenk van het leven 
ontvangen, wij hebben de capaciteit om te beminnen, en het is God die 
ons uitnodigt om diep in ons hart via de stem van ons geweten die gaven 
vorm te geven. We hebben het leven gekregen, laat het openbloeien in 
goedheid, in welwillendheid, in het liefhebben van God en de mensen.

Het leven zien als een roeping is voor ieder van ons een geschenk en een 
uitnodiging. Via de weg van de onderscheiding kunnen we zien wat dat 
allemaal kan worden in ons leven. 

We zijn geroepen en geschapen met in ons een enorme capaciteit om 
te beminnen. Het eerste en de tweede gebod zijn aan 
elkaar gelijk: God beminnen met al je krachten, en 
je naaste beminnen als jezelf. In de Bergrede radi-
caliseert Jezus de onderlinge liefde. Bemin ook 
je vijanden. In ons menselijk beminnen moeten 66



we onze grenzen ver-
leggen. “Die is mij goed 
gezind, die zie ik graag; 
die heeft iets voor mij 
gedaan, die zie ik graag; 
die heeft mij gekwetst, 
buiten!” Zo denken wij 
mensen vaak. Jezus 
vraagt om die grenzen 
te verleggen, want die zijn er bij Zijn Vader ook niet. De liefde van God 
gaat uit naar iedereen, zelfs naar de mensen die Hem vervloeken! En 
Jezus radicaliseert de liefde nogmaals op een andere manier, door onze 
liefde niet alleen af te meten in wat wij doen, maar ook in wat er in-
nerlijk in ons hart en in onze gedachten aanwezig is. Ook diep in onze 
gedachten moeten we goed zijn voor onze medemensen. Dat is ons aller 
roeping. Heilig worden betekent niet een kroontje dragen, heilig worden 
betekent: ingroeien in de liefde die God is. Jezus zegt op het einde van 
zijn leven aan de leerlingen: “Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.” 
Het is een formidabele uitnodiging én een uitdaging om elkaar graag te 
zien zoals Jezus ons graag ziet. Maar wij zijn Jezus niet, wij zijn broze 
en zwakke leerlingen. Men kan ook zeggen: “Hebt elkander lief MET de 
liefde waarmee Ik jullie heb liefgehad”. Elkaar beminnen met de liefde die 
wij van Hem ontvangen. Liefde voor elkaar is niet iets dat we zelf kunnen 
maken en opbrengen. Liefde voor elkaar is op de eerste plaats iets dat 
we zullen krijgen. Ik mag me verheugen in de liefde van God en Jezus 
voor mij. En ik ben zó onder de indruk van Hun liefde voor mij dat ik zeg: 
“Als ik zó veel liefde krijg, ga ik zelf ook liefde geven, ga ik zelf ook liefde 
uitdelen aan de anderen.” Paulus zegt dat de liefde die God is, in ons hart 
is gelegd. De Geest is de liefde tussen de Vader en de Zoon, en die ligt 
in jouw hart! Dus wij hebben niet alleen de roeping om lief te hebben, 
maar wij hebben ook de toerusting van de Geest ontvangen om goed te 
zijn, om grenzen te verleggen in onze goedheid, om barmhartig te zijn. 
Deze woorden hebben een diepe rijkdom. Paulus beschrijft ook alle kwa-
liteiten van de liefde in de eerste brief aan de Korintiërs. Hij zegt: “Als de 
liefde niet aanwezig is in alles wat wij zijn en zeggen en denken en doen, 77
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dan betekent het niets.” Het is die welwillendheid, het is die keuze om 
er helemaal te zijn voor anderen, de keuze om goed te zijn, om geduldig 
en barmhartig te zijn, die mensen betekenis geven in de ogen van God. 
Groeien in goedheid en leren beminnen is een levensroeping, een levens- 
engagement. Als christenen geloven wij dat op het einde van dit leven de 
dag en het uur komt waarop wij voor God komen. De grote vragen die 
dan gesteld zullen worden, zijn (Matteüs 25): “Wat heb jij gedaan voor de 
geringsten van de mijnen? Heb je de kleine mensen graag gezien?” Ook 
stelt Jezus deze vraag aan Petrus (Johannes 21): “Simon, bemin je Mij?” 
Dat zijn de grote vragen van ons eindexamen waar wij, staande voor God, 
hopelijk een goed getuigenis kunnen afleggen. “Ja, ik heb gezocht om 
Jezus te beminnen, ik heb gezocht om Hem te volgen, ik heb gezocht om 
Hem te zien in de kleinen en in de armen die ik met goedheid heb probe-
ren te omringen.   (Wordt vervolgd.)
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