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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Ik vertel u eerst iets over mijzelf. Nooit ben ik in het leger geweest. Mijn enige 
ervaring met de militaire dienst van vroeger was de keuring. Ik ben goedgekeurd, 
maar nooit opgeroepen. Dat had te maken met studie en later met werk. Ik heb me 10 
wel eens afgevraagd hoe dat geweest zou zijn, als ik wel in militaire dienst was 
geweest. Ik heb namelijk wel eens moeite om bevelen op te volgen zeker als ik het 
nut van een bevel niet zie. En in het leger klinken nog wel eens bevelen, in de 
militaire dienst ook. Maar goed, we zullen nooit weten hoe het geweest zou zijn.  
Ik denk trouwens dat ik niet de enige ben die moeite heeft met bevelen en vooral het 15 
opvolgen ervan. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die moeite hebben met geboden 
en verboden. Iets te snel rijden, sneller dan mag, het is wel heel verleidelijk. En door-
rood-gaan, het is wel heel verleidelijk. Ik heb ook vaak genoeg de verhalen van 
mensen gehoord die als kind of als jongere op zondag één en ander niet mochten 
van hun ouders en dan toch met een slinkse truc wel deden wat verboden was. 20 
Misschien dat zelfs het verbieden van iets maakt dat het juist veel interessanter 
wordt. Enfin, geboden en regels, ze spelen een bijzondere rol.  
En dan gaat het in Deuteronomium, in het gedeelte van vanmorgen, over geboden, 
wetten en regels en later weer over wetten en geboden die er zijn voor Gods volk, 
voor de kinderen en kleinkinderen. Je zou er moe van worden, zeker als gezegd 25 
wordt dat ze de kinderen moeten worden ingeprend en je er steeds over moet 
spreken, thuis en onderweg, bij zitten en opstaan. Sterker nog, als een teken om je 
arm zullen ze zijn, zoals de gebedsriemen bij orthodoxe joden en het teken op het 
voorhoofd. Zoals het keppeltje een teken is van nederigheid en je als man niet met 
onbedekt hoofd in een synagoge of bij de klaagmuur mag komen. Schrijf ze op de 30 
deurposten van je huis en in de poorten van de stad. En bij de deurpost van het huis 
is dan de mezoeza aanwezig met de eerste letter van de tekst: hoor Israël, de Heer 
is onze God, de Heer is één. Geboden dus, regels en wetten, waar wij mensen nog 
wel eens moeite mee hebben.  
Kijkend naar die geboden, die wetten en die regels, kun je de nadruk leggen op wat 35 
het beperkt, op wat niet mag. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken, en 
dan zijn de geboden vaak heel bevrijdend. Een voorbeeld: je zult niet doden. Zo 
ongeveer het kortste gebod uit de tien geboden en ook verreweg het snelste 
duidelijk. Je zult niet doden. Je kunt dat zien als een beperking omdat je dus niet 
meer mag doden. Veel liever zie ik het als een belofte, dat wij mensen niet meer 40 
zullen doden. En als ik niet mag doden, en een ander ook niet, dan hoef ik niet meer 
bang te zijn dat die ander mij zal doden of zal kwetsen of zal uitschelden. Want zo 
heeft Jesus het uitgebreid: niet doden betekent dus ook niet kwetsen. Je zult niet 
doden is op deze manier een bevrijding, een bevrijding van angst zeker als mensen 
zich er aan houden en niet de ander kwetsen. En het gebod om de liefde tot God en 45 
zijn geboden in te prenten en dichtbij je hart te dragen is ook de aanmoediging om er 
uit te leven en zo de vrijheid te leven en te beleven. Geen andere goden dan alleen 
God is ook een bevrijding van al die andere goden die te maken hebben met geld, 
goed of bezit en waar je veel te veel aan op kunt offeren.  Het bezit van je naaste niet 



begeren is ook de belofte dat je niet meer jaloers zult zijn. En zo kan ik wel doorgaan. 50 
Tot aan de verkeersregels aan toe die ook een zekere veiligheid met zich 
meebrengen. En een maximumsnelheid maakt ook dat je niet hoeft te jakkeren. Er 
staan sinds kort borden bij de Floraschool, met een adviessnelheid van 15 kilometer. 
Nou, vlak voordat de school begint of net nadat de school uit gaat, kun je met goed 
fatsoen ook niet sneller vanwege de kinderen, dus geef het dan ook maar aan.  55 
Jesus geeft ook een gebod: Heb elkaar lief. Eerst heeft hij uitgelegd dat zijn 
grootheid zichtbaar is geworden en daardoor de grootheid van God. Ook vertelt 
Jesus dat hij niet zo lang meer bij zijn leerlingen zal zijn en dan komt dit gebod: heb 
elkaar lief. Daar straalt vertrouwen uit, vertrouwen van Jesus in dit geval. Jesus 
vertrouwt erop dat zijn leerlingen elkaar kunnen liefhebben in een gebroken wereld 60 
terwijl kort daarvoor Judas is weggegaan van de maaltijd om Jesus te verraden. In dit 
spanningsveld zegt Jesus dat ze elkaar lief moeten hebben en elkaar dus lief zullen 
hebben. Daarin wordt zijn grootheid zichtbaar en de grootheid van God. Zonder 
Jesus kan dat dus ook. Zonder dat hij er bij is....de leerlingen worden volwassen, 
worden zelfstandig, worden op die manier kerk. Ja kerk, want ook voor ons als 65 
kerkmensen en daarbuiten klinkt de opdracht: heb elkaar lief. Zeker in de paastijd, de 
tijd waarin geleefd wordt vanuit de opstanding, het teken dat de dood het laatste 
woord niet heeft. De geboden zoals die aan het joodse volk gegeven zijn, zijn niet 
allemaal voor ons, in ieder geval niet letterlijk, maar dit gebod van liefde is dat wel. 
En trouwens, die geboden voor het joodse volk, ik wil ze niet zomaar wegdoen. Heel 70 
letterlijk houd ik ze lang niet altijd, maar in de betekenis zit veel gelegen: de 
gebedsriemen bijvoorbeeld zijn ook een teken van dichtbij je hart dragen, dichtbij je 
gevoel is, dichtbij je zelf als een lamp voor je voet. Die geboden voor het joodse volk, 
ik wil ze niet wegdoen, maar het gebod van de liefde is voor iedereen. En dat gebod 
van liefde is ook een uitwerking van het gebod dat je niet zult doden. Het is als het 75 
ware een verdieping ervan. Doden heeft helaas veel vormen, slechte dingen zeggen 
over iemand is er één van. In liefde doe je dat dus ook niet.  
En liefde is een bijzonder iets. Al is het maar omdat het veel vormen kent, de liefde 
tussen twee geliefden is toch iets anders dan de liefde tussen mensen in het 
algemeen. Het gebod dat wij als kerk zullen liefhebben past vooral bij de liefde 80 
tussen mensen in het algemeen en daarin mag of misschien moet de kerk een 
voorbeeld zijn. Liefde tussen mensen in het algemeen verdraagt zich niet met 
wapengekletter of dreigend wapengekletter, ook niet met handelsoorlogen of het 
dreigen ermee. Liefde tussen mensen jaagt de vrede na en niet het verheerlijken van 
macht of eigen macht. Liefde heeft het beste voor met de ander en dat mag of moet 85 
horen bij de kerk. Dat bevel zal een bevrijding zijn, een bevrijding worden, om met 
elkaar mee te leven, en om bij elkaar te zijn, letterlijk of in de geest. Liefde tussen 
mensen draagt de ander, of draagt jou in de onmacht die het laatste woord niet heeft. 
Liefde tussen mensen laat zien hoe Jesus is, ook als hij er niet bij is. Liefde tussen 
mensen laat zien hoe God is, ook al heeft niemand God gezien. En ieder kan 90 
liefhebben, je hoeft er geen opleiding voor hebben gehad en je raakt trouwens ook 
nooit uitgeleerd. Liefde heeft ook geen cijfer, je kunt er ook geen onvoldoende voor 
halen.  
Liefde kan zonder woorden, een blik zegt genoeg, een glimlach om de mond, een 
lach van herkenning, herkenning van die ander als mens, als medemens, als kind 95 
van God, medegelovige of niet, altijd kind van God, altijd medemens, altijd beeld van 
die Jesus ook als hij er niet is. En met zo'n gebod, met zo'n bevel heb ik geen 
moeite. Amen.  
 


