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Inleiding  
 
Aan het einde van de paastijd, voordat we aanstaande 
donderdag de hemelvaart van de Heer vieren, geeft 
Jezus zijn leerlingen en dus ook ons een gebod om 
elkaar lief te hebben.  
Geen ander menselijk gegeven dat door de eeuwen 
heen zo werd bezongen als de liefde. Dichters, 
beeldende kunstenaars, liedjesschrijvers: allemaal 
vinden ze hun inspiratie in de liefde. Maar die 
geromantiseerde liefde is niet dezelfde als de liefde 
waarover we lezen in het evangelie van vandaag. 
 
Evangelie: Johannes, 15, 9-17 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals de Vader 
Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in 
mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij 
in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van 
mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit 
zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw 
vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen 
groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn 
leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden 
als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars 
meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles 
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij 
hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak 
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen 
die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al 
wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt. 
 
Overweging 
 
U kent ze wellicht van een kaart of een 
scheurkalender: twee stripachtige figuurtjes van een 
vrouw en een man die samen iets doen. Met daarbij de 
tekst: 'liefde is...' 
liefde is... samen dromen 
liefde is... je van haar niet te hoeven scheren in het 
weekend 
liefde is... haar haar zin geven 
liefde is... samen eten bij kaarslicht 
Soms gaat het over stereotypische verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Soms gaat het over romantische 

liefde. Soms gaat het over liefde, die het voor-wat-
hoort-wat principe hanteert: als jij nu dit doet voor mij, 
zal ik dat doen voor jou. 
Vaak doen ze ons glimlachen. 
Liefde kent vele facetten. 
Als Johannes zijn evangelie schrijft, zijn de andere 
evangelieverhalen al lang bekend. Johannes wil de 
verhalen van Lucas, Marcus en Matteüs niet 
overschrijven of opnieuw schrijven. Hij hoeft zijn 
toehoorders niet meer te vertellen wat Jezus deed en 
leerde, maar hij wil het geloof in Jezus versterken en 
verdiepen. Johannes wil de diepe betekenis van Jezus 
doorvertellen en hij denkt na over Jezus en over God. 
Niemand heeft ooit God gezien, weet Johannes, maar 
toch hebben we weet van God. God is immers liefde, 
en iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent 
God. 
De liefde is ons gegeven, God zelf heeft ons het eerst 
liefgehad. Wij kregen het leven van Hem. Nog voor 
we werden geboren, kende Hij ons al. Tot leven 
gekomen zijn we geroepen om onszelf te worden, om 
de mens te worden die God met ons voorhad.  
 
Vanuit die liefde leefde Jezus en gaf ze door. Zo horen 
we telkens in de evangelieverhalen hoe de mensen die 
Jezus ontmoet en liefheeft, zich vernieuwen, zich 
veranderen, zich herpakken: hoe ze opleven onder 
Gods ogen. Iedere keer willen we ons laten inspireren, 
opdat we het meer en meer willen doen: leven vanuit 
ons hart, leven vanuit wat God in ons heeft neergelegd. 
Als je goed kijkt hoe Jezus omgaat met wie Hij 
ontmoet, kijkt hoe Hij liefheeft, dan zíe je dat Hij 
niemand uitsluit: iedereen is geschikt om liefde te 
ontvangen en te geven. Dan zie je dat Jezus er niets 
voor terug hoeft te hebben: zijn liefde is om niet. Dan 
zie je dat er geen eigen belang in het spel is: de ander 
staat centraal. 
'Wat wil je dat ik voor je doe?' horen we Jezus dan ook 
regelmatig vragen. 
 
De liefde die we van God krijgen, is niet bedoeld om 
te bewaren voor onszelf. We mogen eruit leven, maar 
ze is ook bestemd om door te geven aan anderen. Zoals 
de liefde van God grenzeloos is en onuitputtelijk, zo 
wordt ook ons gevraagd liefde te geven aan iedereen. 
Dat betekent niet dat we van iedereen moeten houden 
zoals we van onze ouders houden, onze kinderen of 
onze partner, dat is niet realistisch. Het gaat niet om de 
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romantische liefde, om de eros; Johannes gebruikt 
elders in de Bijbel het woordje agapè, dat we met 
'liefdevolle zorg' kunnen vertalen. We worden 
opgeroepen om liefdevolle zorg te gunnen aan 
iedereen, en om onze goede zorg niet te bewaren voor 
alleen de mensen van wie we houden.  
In een ander evangelie zegt Jezus dat we onze naasten 
moeten liefhebben als onszelf. Dat gebod is volgens 
Hem even belangrijk als het gebod om God te 
beminnen met alles dat ons gegeven is. De liefde van 
God beantwoorden we door liefdevol zorg te dragen 
voor zijn schepping, door de medemens te zien zoals 
hij/zij is: medemens. Wat we onszelf aan voorspoed en 
geluk gunnen, gunnen we ook aan elkaar. Als we zo 
leven, gaat de liefde van God de wereld rond, door wat 
wij zeggen en door wat we doen. Dan wordt de wereld 
een wereld waar God thuis is, waar de liefde woont. 
Daarmee geven we ook gehoor aan de opdracht die tot 
ons komt in het evangelie op Hemelvaartsdag. 
 
Evangelie Hemelvaartsdag: Marcus, 16, 15-20 
 
In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij 
tot hen: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het 
evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en 
gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, 
zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de 
gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels 
uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; 
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen 
kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen 
zullen deze genezen zijn. Nadat de Heer Jezus aldus 
tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen 
en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij 
trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte 
met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de 
tekenen die het vergezelden. 
 
Overweging 
 
Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid? Het is geen 
afscheid, want Hij verlaat ons niet. Integendeel, Jezus 
blijft werkzaam in ons. Hij stuwt ons om zijn Blijde 
Boodschap verder te verkondigen hier in deze wereld, 
en met beide voeten op de aarde te blijven staan. Hij 
blijft ieder van ons roepen en zenden om met volle 
inzet zijn liefdevolle barmhartigheid door te geven. 
Wij die met Hem willen meewerken, zullen de nodige 
kracht ontvangen om in deze opdracht te slagen. 
 
Gebed 
 
God, uw Geest was werkzaam in Jezus van Nazaret. 
Door de Geest gedreven ging Jezus weldoende rond, 
doorbrak Hij machtspatronen en schonk Hij 
ademruimte aan verstoten mensen. 

Die Geest wil ook werkzaam zijn in elk van ons. 
Mogen wij onze medemensen zo liefhebben 
dat wij Hem uitstralen in wat wij zeggen en doen. 
Dan zullen wij met elkaar de vrede vinden 
die Gij ons in Jezus hebt toegezegd. Amen. 
 
Gedicht 
 
Kijk naar de zon 
 
Kijk naar de zon 
die ons haar rijkdom schenkt, 
en het leven op aarde mogelijk maakt, 
die warmte schenkt aan al wat leeft. 
 
Kijk naar de wolken 
die het water opzuigen uit zee, 
de aarde doordrenken 
en al wat dorst heeft te drinken geven. 
 
Kijk naar de vruchtbare grond 
die zich laat ploegen en bewerken, 
die schitterende gewassen voortbrengt, 
om mens en dier te voeden. 
 
Kijk naar de mensen 
die kinderen baren, beschermen en opvoeden, 
die mensen genezen, verzorgen en koesteren 
uit liefde voor het leven. 
 
Kijk om je heen, 
vrouwen, mannen, kinderen 
die aandacht willen hebben 
voor mensen, planten, dieren, 
die zorg dragen 
voor voedsel en natuur. 
 
Kijk naar jezelf: 
je staat in dienst van het leven, 
op jouw plaats, op jouw manier 
binnen jouw mogelijkheden. 
We kunnen je niet missen. 
 
Mededelingen  
 
Livestream 
Livestream van de vieringen vanuit St. Nyk: deze zijn 
te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  
Mocht u niet over internet beschikken dan is de 
uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief 
 
 
Alle goeds en een goed weekend gewenst 
 
Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 
 
 


