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titel: Vrijheid in liefde  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen vrijdagavond 4 mei stonden we met velen bij het monument ter 
nagedachtenis aan de gevallenen, de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en 
ongemerkt herdenken we dan ook andere slachtoffers, van later of misschien ook wel 10 
van eerder. Deze eerste week van mei is een week van herdenken en ook van het 
vieren van de vrijheid, zelfs al doen we dat laatste echt uitbundig om de vijf jaar. Een 
week, deze week, die voor sommige mensen nog altijd een moeilijke week is, 
moeilijk door de herinneringen van hen zelf, van hun ouders of van hun grootouders. 
De oorlog, de tweede wereldoorlog is voorbij, al ruim 70 jaar, en toch is die in 15 
sommige opzichten nog niet voorbij. Ik hoor met enige regelmaat nog mensen met 
hun verhalen, verhalen van verdriet of verhalen van redding en opluchting, ik weet 
van mensen die nog altijd herinneringen hebben aan de hongerwinter en zo zijn er 
nog veel meer voorbeelden te noemen. Oorlog laat diepe wonden na, voor lange tijd.  
Jesus spreekt over liefde en geeft het gebod om lief te hebben. Dat mag vreemd 20 
klinken op deze zondag want oorlog en oorlogservaringen zijn niet direct verbonden 
met liefde. Integendeel, oorlog komt voort uit gevoelens van haat of gevoelens van 
onrecht, oorlog komt voor uit het gevoel anders te zijn en te willen overheersen of 
angst om overheersd te worden, maar niet uit liefde. Aan de andere kant zijn er ook 
uit die oorlog veel verhalen te vertellen van juist wel liefde, en zorg, hulp, 25 
hulpvaardigheid en redding. Er is veel gebeurd, met veel kanten van het bestaan. Er 
is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, zo zegt Jesus het en zo 
schrijft Johannes de evangelist het op. Geen grotere liefde dan je leven te geven. Ja, 
en waar dat gebeurt, waar mensen hun leven geven, daar wordt liefde zichtbaar. In 
elke tijd kan dat trouwens, niet alleen in een oorlog. En dan hoeft het nog niet eens 30 
altijd om het leven te gaan. Nee, wie een orgaan afstaat en daardoor wellicht zal 
ervaren dat het leven toch wat beperkter wordt, die laat ook grote liefde zien. En niet 
te vergeten, Jesus zelf gaf zijn leven en wist dat dat niet te vermijden was, hij gaf zijn 
leven voor mensen, voor alle mensen, als teken van liefde, teken van Gods liefde. 
Jesus laat zelf zien hoe deze tekst waarheid is en waar wordt. En bij Jesus gaat het 35 
dan echt wel om het leven, bij anderen, bij ons hoeft het niet letterlijk om het leven te 
gaan. Maar wie zijn tijd geeft, zijn energie voor de ander, die laat liefde zien. Wie een 
deel van een carrière opgeeft vanwege de waarheid en vanwege de medemens, die 
laat liefde zien en dat mag ook wel degelijk klinken in een week waarin oorlog en 
oorlogservaringen herdacht wordt. Want de oorlog is en was het laatste niet. Liefde 40 
heeft overwonnen, op verschillende manieren en liefde overwint tot op vandaag. 
Iemand vertelde me deze week dat hij steeds weer getroffen wordt door de 
hulpvaardigheid van buren en mensen om hem heen. Soms zelfs van mensen die hij 
helemaal niet kent. En ja, zo zeiden we tegen elkaar, dat soort dingen haalt de krant 
niet en komt niet op het journaal. Nee, als een automobilist doorrijdt na een 45 
aanrijding, dat haalt teletekst, de automobilist die gestopt is en gekeken heeft wat er 
aan hulp geboden kan worden en hoe het allemaal is, die haalt het nieuws niet. Want 
dat is gewoon en het is ook goed dat het gewoon is en dat wij het gewoon vinden, 
het is ook goed dat we hulpvaardigheid als min of meer vanzelfsprekend ervaren en 



dat we liefde als element van het menselijk bestaan als min of meer vanzelfsprekend 50 
ervaren, maar het is wel goed om toch nog maar even te zeggen dat die liefde en die 
hulpvaardigheid er dus wel is, in ons bestaan, en dus ook in 2018. Wie een beker 
koud water geeft aan wie dorst heeft, die doet goed, zo zegt Jesus op een andere 
plek. Ja, en in Israël in zijn tijd was dat koude water, koude drinkwater misschien niet 
altijd eenvoudig, maar in onze tijd, in Nederland is het toch over het algemeen een 55 
fluitje van een cent. En dat wordt al als goed genoemd. Op mijn fietstochten heb ik 
met enige regelmaat behoefte gehad aan water en ook wel eens om water gevraagd 
en nooit, maar dan ook nooit heb ik meegemaakt dat het mij werd geweigerd. 
Mensen zijn niet volmaakt en in de kerk zeggen we dan nog wel eens dat mensen 
zondaren zijn en dat mag zo zijn en in een oorlog kunnen mensen dat ook heel sterk 60 
ervaren, net als in processen en in strijd, de krant is gauw weer vol, maar mensen 
doen ook veel goeds en in een week als deze mag dat ook gezegd worden.  
Oorlog was en is het laatste niet. Ook de oorlog in Syrie zal het laatste niet zijn. Hoe 
het daar moet, ik weet het niet, ik weet het echt niet, maar ik weet wel dat deze vuile 
oorlog niet het laatste zal zijn. Er zal een tijd van vrede zijn omdat het goede 65 
uiteindelijk sterker is dan het andere. Er zal een tijd van vrede zijn in Israël, vrede 
tussen Israëli's en Palestijnen al weet ik ook daar niet hoe dat in vredesnaam moet. 
Er zal een tijd van vrede zijn, omdat liefde sterker is dan de dood, omdat liefde 
sterker is dan de haat. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. Dat zegt Jesus tegen zijn 
leerlingen, en daarmee tegen ons en tegen alle mensen. Een gebod om lief te 70 
hebben en dat klinkt vreemd want je kunt toch niet gebieden dat mensen van elkaar 
houden. Ja, het klinkt vreemd en tegelijkertijd heel dichtbij. Want de meeste mensen 
doen het al, en dan niet altijd op een intieme manier en dat hoeft ook niet altijd, maar 
wel in een vertrouwdheid en in een weten dat de ander je niet zal verraden. En ik 
weet dat mensen soms zeer achterdochtig kunnen zijn en dat komt ook wel ergens 75 
vandaan, maar ook dat is het laatste niet. Jesus schildert hier een panorama dat het 
koninkrijk van God is: mensen die elkaar liefhebben en voor elkaar door het vuur 
gaan, mensen met elkaar die dan ook niet meer letterlijk hun leven hoeven te geven 
voor elkaar. Het koninkrijk van God waarin de aarde niet meer wordt verzwolgen door 
watermassa's of andere dodelijke elementen, maar waarin de aarde droog is en 80 
daarmee een plaats om op te wonen. De aarde als planeet, als het land waar je 
woont en de aarde als grond onder je voeten, als grond waar voedsel op groeit, als 
grond waar je als mens mee verbonden bent. En dat hoort allemaal bij het koninkrijk 
van God dat in de toekomst zal zijn en dat ook nu al is. Daar waar mensen om elkaar 
geven, daar waar mensen vertrouwen hebben in elkaar, daar waar mensen elkaar 85 
helpen, eventueel als naobers, daar is Gods koninkrijk aanwezig ook al gaat het dan 
met vallen en opstaan en met stukjes en beetjes. Als Jesus de geboden geeft, deze 
geboden geeft, dan is dat niet om iets te vragen wat niet kan, nee, dan is dat omdat 
hij gelooft dat het kan. Zoals God de geboden niet geeft om ons klein te houden om 
ons de regie uit handen te nemen, maar juist om ons aan te sporen tot dat wat 90 
mogelijk is, liefde en recht, ook al is het met vallen en opstaan al moet het tot zeven 
keer toe.  
Dat is de groei van de mensheid, de groei naar het goede en die groei maakt dat 
oorlog het laatste niet is en dat angst voor de medemens het laatste niet zal zijn. Die 
groei maakt ook dat angst voor God niet meer in het woordenboek voor zal komen, 95 
maar wel geloof, hoop en liefde, recht en vrede, aanwezig in het bestaan, in ons 
bestaan. Amen.  
 
 


