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Zoals u allemaal weet, gaan heel veel liedjes over de liefde. Mensen, vooral jonge 

mensen, schijnen er geen genoeg van te krijgen om de liefde uit te zingen. Vaak 

gaan die liedjes over de lichamelijke liefde, maar lang niet altijd. Liefde, in welke 

vorm dan ook, behoort blijkbaar tot de meest fundamentele behoeften van de 

mens. En dat is goed. Zonder liefde zou het leven geen menselijk leven zijn. En 

het is ook heel bijbels. Er is geen bijbelboek, waarin de liefde niet voorkomt. Eén 

bijbelboek, het Hooglied, gaat zelfs helemaal over de liefde. En in de lezingen van 

vandaag komen we de liefde tegen als het hoogste gebod. In onze oren klinkt dat 

wat tegenstrijdig, want: liefde laat zich toch niet dwingen? Liefde is toch iets dat 

je overkomt, of een gevoel dat spontaan in je opkomt? Of niet soms? Dan kan het 

toch geen gebod zijn? We zullen zien dat dat wel zo is. 

 

In de eerste lezing uit Deuteronomium staat: Gij moet de Heer uw God beminnen 

met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. En het is u ongetwijfeld 

opgevallen, dat er een onmiddellijk verband wordt gelegd met het geloof: “Hoor 

Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen”. De geboden die ik u voorschrijf, 

moet ge in uw hart prenten. Het is de centrale joodse geloofsbelijdenis. In Bijbelse 

woorden, ook in die van Jezus, staat liefde altijd in verband met geloof in de éne 

God. Waarom? 

Omdat dit geloof, in die éne God, ons ervan weerhoudt dat we andere goden gaan 

aanbidden, en juist die andere goden houden ons weer af van de liefde. Een paar 

voorbeelden.  

De seksuele liefde behoort tot het mooiste dat mensen van God hebben 

meegekregen. Trouwens, zonder die liefde zou de mensheid niet eens bestaan. 

Maar zodra seksualiteit een god wordt, ontstaan er problemen. Teleurstellingen in 

relaties, want ook de seksuele boog kan nu eenmaal niet altijd gespannen zijn; 

gebroken huwelijken; mensen die seksueel ontsporen; verkrachtingen; misbruik 

enzovoort. 

 

Geld en materiële goederen zijn een noodzakelijk middel om in onze samenleving 

in leven te blijven. Maar zodra geld een god wordt, en dat is in onze maatschappij 

maar al te vaak het geval, ontstaan er problemen: ontevredenheid bij mensen 

omdat ze vinden dat ze te weinig hebben; afgunst; diefstal en andere vormen van 

geweld; en soms zelfs moord. 

 

De werkelijkheid in onze samenleving toont voortdurend de spanning aan tussen 

het geloof in die éne God die de God van de liefde is en al die andere goden, die 

we maar al te geneigd zijn om te aanbidden. De verhalen in de bijbel tonen 



voortdurend aan dat die spanning ook in de oudste tijden al bestond. Het is met 

name om die reden dat het geloof in de éne God zo sterk wordt benadrukt. 

 

Maar we hadden ons toch afgevraagd of liefde zich wel laat dwingen? Nou, 

dwingen misschien niet. Maar de liefde kan wel worden ingeoefend. We kunnen 

ons wel degelijk tot liefde laten inspireren, door de woorden van de Schrift, maar 

ook door mensen om ons heen. Door de toestand in onze samenleving. Want liefde 

is veel méér dan een gevoel. Liefde is het stellen van een daad! 

In elke relatie wordt de liefde niet getoetst aan het gevoel dat we voor iemand 

hebben, maar door onze houding en onze daden ten opzichte van de ander. In de 

opvoeding wordt onze liefde niet getoetst aan het gevoel wat we voor onze 

kinderen hebben, maar aan ons gedrag tegenover hen en ons goede voorbeeld. In 

de politiek wordt onze liefde niet getoetst aan ons medegevoel met bijvoorbeeld 

de arme landen, maar aan een concreet beleid dat die landen in staat stelt 

zelfstandig orde op zaken te stellen, zo nodig met financiële steun.  

 

Deze voorbeelden maken duidelijk dat liefde wel degelijk een gebod is. Zelfs de 

schriftgeleerde, die vaak met Jezus op gespannen voet stond, is het dit keer geheel 

met Hem eens. Dat mag ons te denken geven. Amen. 

Jan van de Laar, pastor 

 
 

 


