
Overweging van zondag 31 oktober door Mirjam Verstraelen 

Lezingen: Deuteronomium 6,2-6, Marcus 12,28b-34 

 

Het opschrift op de afbeelding (op de orde van dienst) vind ik passend bij het thema 
en de lezingen van vandaag: Wanneer de kracht van liefde groter is dan de liefde 
voor macht, zal de wereld vrede kennen. Het thema van vandaag is ‘Liefde is alles’. 
Een mens kan niet zonder liefde. Wanneer er genoeg liefde voor de medemens, voor 
jezelf en voor God is, komt het goed met de wereld.  
Toch zien we dat er nog zoveel conflicten zijn tussen landen of volkeren, en dat 
gewone burgers hier de dupe van zijn. Soedan is weer een coupe gepleegd. Wat 
doet dit met de gewone burger? En in Zuid-Afrika gaan burgers uit armoede en met 
gevaar voor eigen leven de goudmijnen in, om maar brood op de plank te krijgen 
voor hun gezin. En dat terwijl Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. 
 
Het doet ons verdriet dat er mensen zijn die geen liefde ontvangen of ervaren. Onder 
jonge twintigers en dertigers is het in corona tijd moeilijk geworden om contact te 
maken, een relatie aan te gaan. We lezen over eenzaamheid, angst, depressie bij 
deze groep, maar ook bij anderen. Hoe ontmoet je elkaar weer, wanneer en hoe durf 
je je open te stellen voor een ander? 

 

In de evangelielezing van Marcus vraagt een Schriftgeleerde Jezus naar het 
allereerste gebod. Het is de enige plaats in dit evangelie dat een Schriftgeleerde 
Jezus aanspreekt zonder de bedoeling Hem op de proef te stellen. Deze man heeft 
respect voor Jezus en ziet in Hem een leraar die spreekt met gezag. ‘Wat voor 
rangorde is er nou in de geboden?’, vraagt de Schriftgeleerde aan Jezus (er zijn er 
immers zoveel in de Joodse traditie!). Jezus antwoordt met: ‘Het eerste is:  
Hoor, Israël!’.  
Het eerste is dus: horen, luisteren, aandacht besteden aan. En dan volgen de drie 
dimensies van 'houden van'. Eigenlijk zegt Jezus twee keer hetzelfde. Houden van - 
van God, van jezelf, van de ander - impliceert allereerst aandacht besteden aan, 
openstaan voor. Er is geen liefde als er geen aandacht is. Je naaste liefhebben is 
naar de ander met zo'n aandacht luisteren dat die ander voelt dat je werkelijk 
geïnteresseerd bent in zijn of haar welzijn, in wat de ander bezig houdt. Luister naar 
God, luister naar jezelf, luister naar je naaste. Er is geen belangrijker gebod; God, 
jezelf en je naaste beminnen, volgen dan vanzelf. 
 

De Schriftgeleerde vindt dat ook: 'Luisteren en liefde zijn dus belangrijker dan op 
sabbat offers brengen', zeg maar: dan 's zondags naar de mis gaan. Ja, de 
Schriftgeleerde had wijs gesproken. ‘Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods’, 
zegt Jezus. Hij kijkt naar de weg die de man al heeft afgelegd, niet naar wat hij nog 
te gaan heeft om het Koninkrijk Gods te bereiken. Jezus gunt mensen de tijd, tijd om 
te zoeken naar de waarheid, tijd om te groeien in liefde. Hij eist van ons geen 
volmaaktheid. Voor Hem mag je er zijn, zoals je bent. Op één voorwaarde: je moet 
wel op weg gaan.  
Jezus stelt de liefde tot God en tot de medemens op gelijke hoogte. Dat wil zeggen: 
je kunt niet God liefhebben en je naaste haten. En ook niet omgekeerd: Je kunt niet 
zeggen: ik ben altijd goed geweest voor mijn medemensen, dus mag ik God 
vergeten. Het is een voortdurende heen en weer beweging. En dan is het niet altijd 
gemakkelijk om te kiezen. Maar juist die spanning tussen de twee houdt ons op het 
rechte pad. 



God staat aan onze zijde, staat ons bij, hoe moeilijk de situatie misschien ook is. 
Zijn liefde is eeuwigdurend en alomvattend. In Zijn liefde voor ons heeft hij ons Zijn 
zoon geschonken. Als voorbeeld. 
In Deuteronomium worden we opgeroepen God te eren en lief te hebben met alle 
kracht die er in ons is. Dat is best lastig omdat God onzichtbaar is en we zouden het 
dus zomaar kunnen vergeten. We denken vaak: God houdt wel van ons, … maar 
hebben wij ook liefde voor Hem? Beantwoorden we Zijn liefde? Daar kunnen we 
misschien bewuster aan werken. 
Ook Jezus heeft God zo liefgehad dat hij bereid was om Zijn wil te vervullen, niet te 
denken aan zichzelf. Hij kon mensen vergeven, aansporen, inspireren en sprak over 
Gods koninkrijk. Wij mensen mogen daar deel van uitmaken, wanneer we zo 
proberen te leven als Jezus, door liefdevol om te zien naar anderen. 
Over de liefde zei Toon Hermans: Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in 
elkaar. Dat is onze opgave, iedere dag weer.  
Moge het zo zijn. 
 

 
 
 


