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Jezus spreekt bemoedigende woorden in het Evangelie. Dat zult u niet vreemd 

vinden. Jezus zegt: “Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch 

zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is 

zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd … ” Dat haren op 

het hoofd tellen is bij de ene mens veel eerder gebeurd dan bij de andere. Maar 

het gaat niet om het tellen. Het gaat erom dat Jezus wil vertellen dat God elke 

mens liefheeft, tot in het kleinste detail. God is oneindig, dus heeft Hij oneindig 

veel tijd en ruimte om elke mens op aarde lief te hebben, maar ook mensen 

boven en onder de aarde. Zo is het werkelijk! 

Wat uit die werkelijkheid voortvloeit is dit: wij ontvangen van God ons 

vermogen om lief te hebben. Wij ontvangen zijn liefde voor ons. Elke mens 

moet een plaats zijn waar God kan wonen met heel zijn grote hart.  

We kunnen nooit echt mens zijn, tenzij we er grote waarde aan hechten dat we 

de liefde van God ontvangen en aan de mensen om ons heen geven. 

Daarbij bedenk ik me wél dat onze cultuur nooit zo’n voorstelling van zaken zou 

aanvaarden. Immers, op de televisie zien we mensen die op zoek zijn naar alles 

wat comfortabel is, naar schoonheid, plezier, en nog veel meer. Als je het heel 

plat stelt: als je naar de televisie kijkt kun je tot de conclusie komen, dat de mens 

is gemaakt voor comfort en seks. 

Je zou ook kunnen zeggen dat reclamespots, eigenlijk onbedoeld, onze zeven 

hoofdzonden aanmoedigen; die zeven hoofdzonden zal ik noemen voor de 

mensen die niet - of niet meer - de catechismus kennen; het zijn: trots, 

gulzigheid, hebzucht, lust, luiheid, jaloezie en woede. Als je die zeven 

hoofdzonden op een lijstje zou zetten en naast de televisie zou neerleggen, dan 

kun je bij elke keer dat één van de zeven op tv wordt aanbevolen er een vinkje 

bij zetten. Ik vrees dat u dan een lamme hand krijgt van het vinkjes zetten. Dat 

geeft weer wat we als hedendaags probleem hebben. Dat heeft te maken met het 

feit dat zij als mensen ons heel gemakkelijk hechten aan dingen en dat we door 

veel dingen gefascineerd raken. Dat komt in conflict met onze waarden. Immers, 

als ieder van ons is geschapen om een plek te zijn waar God en liefde kunnen 

wonen, dan moet elke andere gehechtheid die we hebben uitgebannen worden 

op het moment dat de plaats van God of de liefde gaat overnemen. Als ik 

gehecht ben aan rijkdom of aan mijn postzegelcollectie, of aan wijn, of zelfs aan 

kameraadschap, op een manier die de liefde op de tweede plaats zet of nog 

minder, dan wordt mijn leven wanordelijk en zal ik onvermijdelijk plat op mijn 

gezicht vallen.  

Dat is dus het gevolg, maar hoe reageer je daar dan op?  

U zult me nu vragen, of ik écht bedoel dat je alleen maar God moet houden en 

niet van je vrienden, je familie, muziek, sport, eten, gezondheid en vul maar aan 

… Is het zo dat behalve God, niets je iets moet kunnen schelen? 



Natuurlijk is dat niet zo. Helemaal niet. Je moet veel kunnen liefhebben. Want 

… gezonde liefde voor alle dingen heeft zijn wortels in liefde voor God. Alle 

dingen krijgen hun eigen waarde door Gods aanwezigheid. Elke persoon, elk 

grassprietje krijgt zijn volledige waarde van liefde omdat het voortkomt uit 

Gods hand. 

Veel mensen zullen nu zeggen dat ik weer heel moeilijk aan het praten ben. 

Toch zijn er voor mensen veel hindernissen in het leven. Heel veel die hun leven 

overzien, bemerken dat ze god vergeten, of gewoon allen maar de liefde 

vergeten. We hebben geen tijd om eraan te denken. Zo herinnerde de apostel 

Petrus zich dat hij Jezus driemaal had verloochend, en toen zei Hij in alle rust: 

“Ga weg van Mij, Heer, want ik ben een zondig mens.” Hoe vaak moeten 

mensen dit eigenlijk zeggen?  

Misschien zin er mensen die denken dat je alleen Gods liefde kunt toelaten als je 

zelf nooit zondigt. – Ook dat is natuurlijk onzin. Kort door de bocht zegt God al 

eeuwenlang: ‘Als je zondigt, zal Ik altijd van je houden. Ik zal je niet verlaten.” 

Het kruis van Jezus legt die waarheid uit. Gods liefde blijft altijd en de liefde 

blijft waardevol ondanks het kwaad in de wereld en in onszelf. Zijn liefde zal 

ervoor zorgen dat we bij ons doel komen en dat er een betere wereld komt, maar 

dat kan alleen als wij dat ook willen.  

Weest blij! Het maakt niet uit hoeveel haren je op je hoofd hebt en Gods liefde 

gaat niet weg. 

Zorg ervoor dat je liefde kunt ontvangen en écht ontvangt als je die wordt 

aangeboden, en geeft het op een goede manier door.  

Norbert Schallenberg, pastor 
 

 


