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Schriftlezingen: Deuteronomium 4:32-40 – 1 Johannes 3:18-24
Gemeente van onze Heer,
Om te beginnen iets over de Schriftlezing die we vanmorgen niet
gelezen hebben. Als evangelielezing stond voor vanmorgen de
gelijkenis van de wijnstok en de ranken aangegeven, waarover ik
de kinderen verteld heb (Johannes 15:1-8). Het beeld is prachtig:
de druif die niet kan zonder de rank, die weer geënt is op de
wortel en van daaruit gevoed wordt en dan pas vrucht kan
dragen. Zo is de christen geënt op Christus. Waarom die lezing
dan toch niet gelezen?
Vanwege het snoeien. De ranken die bijgesnoeid en ook weggesnoeid worden. OK, dat een mens ‘bijgesnoeid’ moet worden,
dat kunnen we nog wel snappen. Dat we af en toe onze neigingen en driften moeten inperken, gecorrigeerd worden, dat kunnen we hebben. Als mensen en zeker als samenleving hebben
we de neiging tot wildgroei, tot woekeren, tot in beslag nemen
van kostbare grondstoffen voor onze eigen ongeremde
zelfontplooiing.

Maar die ranken die geen vrucht dragen, en afgesneden worden en verbrand, dat is wel hard. ‘Wie
niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort’ (Joh. 15:6) horen we Jezus zeggen:
dat laat zich zomaar lezen als ‘wie de kerk verlaat, wie het niet meer lukt om te geloven, die gaat verloren’. Dat is niet mijn manier van lezen, daar is nog heel wat meer over te zeggen, maar die woorden komen wel binnen; even maar niet vandaag. Of indirect, zoals ik ze nu toch aan u laat horen
maar met meteen een opmerking erbij. En ik kom erop terug.
***
Laten we beginnen met Deuteronomium. Een zeldzaam openhartig gedeelte: vaak lezen we in de
boeken van Mozes ófwel over gebeurtenissen, Gods daden, ófwel over wetten, regels en geboden.
Maar hier wordt eens iets uitgelegd over de achtergrond, en de verbazing spat ervan af: kijk nou toch
eens wat ons is overkomen, wat ongehoord, wat bijzonder: is dat ooit eerder gebeurd? Een God die
zich een volk verkiest, toe-eigent, bevrijdt uit slavernij, die tot ze gesproken heeft, ze heeft liefgehad,
ze daarom leefregels heeft gegeven – ooit eerder gebeurd? Uniek!
Daar gaat het dus over de binnenkant, de warmte van Gods liefde, en niet meer om de buitenkant,
het leven volgens Gods regels en geboden, en hoe God reageert als dat niet gebeurt. Die binnenkant,
daar hebben we het te weinig over. Misschien ook wel allerlei andere verbanden: gaat het niet te
veel over regels, wat mag en niet mag, te weinig over wat we met elkaar hebben, waar we blij over
zijn, wat we elkaar gunnen?) Ook het boek Deuteronomium heeft het daar eerlijk gezegd maar
zelden over, maar hier wel. Een hoofdstuk om te koesteren, om in te lijsten: ‘Kijk nou toch, wat een
bijzondere God onze God is, die ons een plek geeft te midden van de andere volkeren, die ons
aanspreekt, die ons opvoedt, ons liefheeft’.
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Ik zeg ‘ons’ en ‘onze God’: dit gaat over Israël, maar via Jezus kunnen wij daarbij horen. De schrijvers
van het Nieuwe Testament, vele eeuwen later, die pakken die verhalen op en verklaren ze geldig
voor alle mensen, voor iedereen die wil meedoen. En op hun best komen ze dan ook bij die binnenkant uit, die brandende liefde van God.
De schrijver van de Johannesbrief, die doet dat. Die stoot door naar het hart van de zaak. Volgende
week nóg meer, als het helemaal gaat over de liefde, maar hier klinkt het ook al door. Vooral in die
woorden over ‘groter dan ons hart’.
We hebben het er maandagavond, bij Meelezen, intensief over gehad. We kennen het allemaal, dat
je hart je veroordeelt, je aanklaagt. Ja, er zijn mensen die nergens mee schijnen te zitten, die altijd
alles goed hebben gedaan, nooit ergens spijt van. ‘Non, je ne regrette rien’ – ‘Nee, ik heb nergens
spijt van’, dat chanson bij een uitvaart, het komt weleens voor, maar ik heb altijd het gevoel dat er
dan iets overschreeuwd moet worden, dat het zó niet kan wezen. Vaak doen we dingen anders dan
we willen, en soms is het echt waar dat ‘je het anders bedoeld had, dat het verkeerd overkwam’,
maar lang niet altijd, want vaak is juist wat je bedoelde niet zo fraai. Je wou je zin doordrijven, je
deed niet wat je had moeten doen, je bleef achter bij wat er van je verwacht had mogen worden, en
nog zo meer. Je valt jezelf tegen.
Nu is onze briefschrijver ook wel iemand die de lat hoog legt. Hij is geen softie, hij is geen eeuwig
troostende pastor die je bij elk ongemak wel meteen het bijbehorende excuus aanreikt. ‘O, maar je
bedoelde het toch goed? Ach, ze doen ook zo naar tegen je?!’ Hij verwacht van mensen die bij Jezus
Messias willen horen, dat ze ergens voor staan, dat ze iets laten merken van wat hen beweegt. Dat ze
liefde betonen ‘niet met het woord, noch met de tong, maar metterdaad en in waarheid.’ Liefde
moet geen loze kreet zijn, die moet blijken.
Schiet je tekort, dan krijg je kritiek. Een mens moet leren omgaan met kritiek. Dat overkomt je je hele
leven, en dat is niet makkelijk. Onze bewindslieden hebben er op ’t ogenblik een dagtaak aan, en ook
niet helemaal voor niks, dat is vanwege alles wat er bovenkomt, en daar is een heleboel bij dat niet
zo fraai is. Daar wil ik het vandaag nu eens niet over hebben, dat is ál te makkelijk en de hele wereld
doet dat al.
Johannes heeft het over de kritiek van je eigen hart, en over die van God. Je eigen hart oordeelt soms
nog vele malen strenger dan anderen, en dat is ook logisch: jezelf kun je moeilijk voor de gek houden. Waar je anderen nog om de tuin kunt leiden met je veronderstelde goede bedoelingen, daar
weet je vaak zelf wel beter: het was gewoon je eigen ego, je eigen belang, of luiheid, of wat ook,
waardoor je tekortschoot, gemeten langs de maatstaf van de liefde.
Maar jezelf kun je eventueel nog in de luren leggen, nog voor de gek houden, met excuses, drogredenen of slappe smoezen. God niet. Tegenover God is er niets verborgen, geen doofpotten, geen
geheime notulen maar totale transparantie. Dat is eng! En daarom is dat hart ook zo gestrest, zo
geagiteerd. Afgaan in de ogen van anderen, of voor het grote publiek, dat is beroerd; maar als je een
mens met een hart bent, dan is afgaan voor je eigen morele besef, voor je hart, en voor de hoogste
autoriteit, de Eeuwige zelf, nog erger.
En daarom zijn die woorden van Johannes zo verwonderlijk. Als je hart je veroordeelt, weet dan, dat
God ‘groter is dan je hart’. De betekenis wordt niet uitgelegd, maar het is duidelijk dat het niet
betekent dat God nog strenger oordeelt dan jezelf: integendeel! Bij hem is die liefde te vinden die
wonderlijk en onverdiend is, maar evengoed werkelijkheid.
Ja, zegt Johannes, hij weet alles. Maar dit wil niet zeggen dat hij je keihard op alles afrekent. Hij geeft
je dat goede geweten terug. Dat was moeilijk te geloven, maandagavond. Dat een mens een hart zou
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kunnen hebben dat ons niet veroordeelt, en dat we rechtop voor God kunnen staan, dat leek sommigen alleen maar een droombeeld, niet realistisch. En dat geloof ik nou niet. Ik geloof dat het ons
probleem is, dat wij niet uit het schema van straf en beloning, je zaait wat je oogst, voor wat hoort
wat en al die waarheden meer kunnen stappen: het klopt allemaal, en toch ook niet, vanwege dat
grote hart van God, dat voorbijgaat aan alle schuld en tekort.
Ik geloof werkelijk dat Johannes het denkt dat het kan, een hart dat niet de hele tijd ineenkrimpt
onder eigen tekort. Dat ook niet z’n eigen fouten verdoezelt of verhult, maar weet van die God die
groter is dan ons hart, en die naar ons heeft omgezien. Dat is het evangelie dat deze brief ons aanreikt. En dan leen ik even stiekem een regel uit het volgende hoofdstuk: omdat we geen angst
hoeven hebben, angst voor God, voor een straffende God, want wie in angst leeft kan niet vrijuit
leven vanuit de liefde, dan schiet er een kramp die alles onecht maakt, dan kom je niet bij de liefde
terecht – maar dat hoeft dus niet (1 Joh. 4:17-18).
***
Wie schrijft ons dit? Op wiens gezag geloven we dit, dat we oprecht, rechtop, voor hem kunnen staan
zonder ineen te krimpen vanwege het menselijke tekort en de menselijke schuld? Wie is die ‘Johannes de briefschrijver?’ In ons gedeelte komen we allerlei heel erg Johannes-achtige uitdrukkingen
tegen. Dat wie de geboden onderhoudt, ‘in God’ of ‘in Christus’ blijft, en omgekeerd, dat is precies de
taal van de evangelist Johannes, je komt het zelfs tegen in datzelfde stukje over de wijnstok waarmee
ik begon (leg Joh. 15:7 maar eens naast 1 Joh. 3:24 en 22, bijna woordelijk gelijk). Maar toch is de
brief anders van sfeer. Dat van die afgesneden en ranken die verbrand worden, dat kom ik niet tegen
in de brief. Die ademt een positieve sfeer: van de gelovige, van wie Jezus wil volgen, daar wordt iets
van verwacht maar met reden, die kan dat ook! ‘Hij ziet het ons wel doen’ zei iemand maandagavond, ‘terwijl wij het onszelf helemaal niet zien doen’. Hij, de briefschrijver? Of hij, Christus, namens
wie hij schrijft? Wat maakt het uit: ons wordt iets toevertrouwd.
Het zou kunnen zijn dat de briefschrijver een leerlingen van Johannes is, die veel van ‘m geleerd
heeft maar ook eigen accenten zet. Of zou het toch de evangelist zelf zijn, een aantal jaren later,
ouder en wijzer en milder geworden? Wie zal het zeggen, maar wij mogen zijn woorden verstaan als
woorden van Christus zelf, namens wie hij schrijft.
Dus laten we het ons laten gezeggen: gelovig ben je niet wanneer je alles in de bijbel voor waar aanneemt, of veel ruimte in je beleving laat voor bovennatuurlijke zaken. Gelovig ben je, wanneer je je
met Christus wilt verbinden en zijn appèl wilt volgen, om recht te doen aan mensen, om de minste
voor te laten gaan, om de liefde tot maatstaf van het leven te maken. En dat kun je alleen, als je eerst
die liefde tot jezelf hebt laten doordringen, je kunt alleen uitdelen wat je eerst ontvangen hebt!
Dat is een enorme uitdaging, want dat staat haaks op de huidige cultuur van strenge regels en keihard afrekenen. Maar zijn we niet net aan het ontdekken wat dat betekent voor mensen, hoe daarmee de menselijke maat tekortkomt, hoe dat beleid slachtoffers maakt? Dat biedt kansen, dat biedt
openingen voor ons als kerkelijke gemeenschap, die dat allang wist natuurlijk – of had kunnen
weten! Alle reden om die weg te gaan, om zonder krampachtigheid, zonder vrees, in bescheidenheid
maar in goed vertrouwen ons leven te leven.
Amen

3

