‘Als je mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal ik de Vader vragen
jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet en kent hem niet.
Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Ik laat jullie niet als wezen achter,
ik kom bij jullie terug.
Nog een korte tijd
en de wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven.
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,
heeft mij lief.
Wie mij liefheeft
zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Johannes 14, 15-21

In Jezus hadden zijn leerlingen vaak Gods
nabijheid vermoed en aangevoeld. Hij was
de ‘pleitbezorger’ tussen God en de
mensen. Hij was bemiddelaar, ‘vertaler’,
helper in de zoektocht naar God. Wat Hij
zegde en vooral wat Hij deed, bleek een
weg te openen van God naar de mensen
en van de mensen naar God. Zijn leven
was getekend door liefde, barmhartigheid
en gerechtigheid. Daar ontdekten mensen
Gods nabijheid. Maar nu was Jezus dood.
Hoe zouden ze die verbondenheid met
God voortaan kunnen voelen?
De evangelist stelt zijn lezers gerust. Hij legt
Jezus woorden in de mond, die duidelijk
moeten maken hoe wij Gods nabijheid
kunnen ervaren. Er komt een andere
pleitbezorger, een andere ‘parakleet’, een
andere helper: de Geest van de waarheid,
die altijd bij je zal zijn.
‘Houd je dan aan mijn geboden.’ Dat is de
opdracht. Eerder had Jezus gezegd: ‘Ik
geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar
lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten
jullie elkaar liefhebben.’ (Joh. 13, 34) En
verder: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’
(Joh. 15, 12) Liefde, daar gaat het om. Dat
is het ‘gebod’, eigenlijk meer een soort
‘aanwijzing’, een gebruiksaanwijzing bij ons
leven.
‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb
liefgehad.’ Jezus heeft van de mensen
gehouden vanuit zijn liefde voor en van zijn
Vader. ‘Wie mijn geboden kent en zich
eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft
zal de liefde van mijn Vader en mij
ontvangen.’ Liefde is de weg van God
naar de mensen en van de mensen naar

God: ‘Dan zul je begrijpen dat ik in mijn
Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in
jullie ben.’
Die liefde staat in contrast met de wereld.
De wereld is voor Johannes immers nogal
negatief gekleurd, In het eerste hoofdstuk
van zijn evangelie staat al: het Woord was
in de wereld, de wereld is door hem
ontstaan en toch kende de wereld hem
niet (Joh. 1, 10). Hier lezen we: ‘De wereld
kan hem (de Geest van de waarheid) niet
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent
hem niet.’ Wie leven in liefde, dragen de
Geest van de waarheid in zich. In de
wereld gaat het er vaak anders aan toe,
ook nu nog.
In zijn eerste brief vat Johannes deze kijk op
God samen: ‘Geliefde broeders en zusters,
laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit
God geboren en kent God. Wie niet
liefheeft kent God niet, want God is liefde.’
(1 Joh. 4, 7-8)
God laat zich vinden in velerlei vormen van
liefhebben: liefde tussen twee mensen of in
een gezin tussen ouders en kinderen, echte
vriendschap, liefdevolle zorg voor mensen,
troostvolle nabijheid, oprecht meeleven in
vreugde of verdriet, innige verbondenheid,
welgemeende waardering, respectvolle
dienstbaarheid, … Vele vormen van liefde
kunnen in hun beleving iets losmaken van
‘dit is zo mooi, het gaat ons te boven’.
Liefde is een prachtig cadeau. Sommige
mensen voelen dan de vraag opkomen:
“God, ben jij hier mee gemoeid?”

In het Licht
van Gods Woord
God,
wij kunnen en mogen liefde beleven
in veel verschillende vormen en uitdrukkingen.
Die liefde kan zo echt en zo intens zijn
dat ze ons te boven gaat.
Zijt Gij het dan, God,
die in ons leven binnenkomt
langs een diepmenselijke weg?
Help ons uw nabijheid te herkennen.
Help ons in uw aanwezigheid te geloven.
Laat uw ‘Geest van de waarheid’
in ons wonen.
Dankjewel, God.
Amen.
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