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Het grootste gebod is de Liefde. De liefde voor God en voor de naaste als jezelf. Dat is de 

basis van Jezus’ geloof. Dat mag ook de basis zijn van ons geloof. Omdat we uit Gods Liefde 

geschapen zijn.  

 

Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat het evangelie van vandaag vooral de 

nadruk kreeg op: houd van God en van de naaste (als jezelf). Dus vooral: je moet je naaste 

liefhebben. Dichtbij en ver weg.  Als iemand je hulp vroeg, mocht je dat toch niet weigeren en 

in de opvoeding van kinderen werd sterk benadrukt dat helpen van de ander belangrijk was en 

dat je eigen verlangens op de tweede plaats kwamen.   En vanuit de kerk werd dit gestaafd 

met geboden als door God zo verlangd.  

 

Daarna kwam een tijd die vooral het individu voorop stelde. Je kunt niet van een ander 

houden, als je niet eerst van jezelf houdt. En dat wordt uitgewerkt in een tijd dat persoonlijke 

ontwikkeling, eigen carrière, eigen geluk voorop staan.  

En nu bespeur ik een tendens dat er meer balans gezocht gaat worden tussen beide.  Het is niet 

alleen de regering die probeert in het kader van bezuinigingen de mantelzorg te propageren of 

in het kader van een participatiesamenleving  de leefbaarheid in de buurt te stimuleren. Dat 

zou je verkapte propaganda kunnen noemen, om het slechte nieuws (nl de bezuinigingen) 

goed te praten met een zg. ideaal van vroegere burenhulp, familiehulp.  

Maar ik zie ook spontane initiatieven, zoals de nationale burendag, of gezamenlijke 

volkstuinen, waarin men elkaar helpt en tips geeft. Of bezoekersgroepen die vanuit de 

parochie of de Zonnebloem mensen uit hun eenzaamheid te halen.  

Dat zijn mooie initiatieven, die de scherpste kantjes van het strikte individualisme af kunnen 

halen.  Zo zal er door alle tijden heen telkens een nieuwe balans gezocht worden tussen ‘ik’ 

en de ‘ander’. 

Maar – zo kunt u zeggen – wat heeft dat te maken met dat dubbelgebod, dat we vandaag 

horen in het evangelie? Want Jezus noemt het gebod om God lief te hebben wel het eerst.  

In Jezus’ leven, in Zijn visie draait alles om de liefde, Jezus’ boodschap is een uitnodiging 

(geen gebod) een levenshouding van liefde: niet in de zin van zoete romannetjes; liefde is 

voor hem radicaal, maakt onrustig en onvoorwaardelijk. Steeds weer vertelt Hij verhalen 

waarin God naar voren komt als Liefde, als Mededogen en Barmhartigheid voor iedereen, 

maar vooral de zwakke en weerloze mensen. In het oude testament wordt Gods liefde zelfs zo 

beschreven dat toorn en het zwaard hen zullen treffen die weduwen en wezen onrecht 

aandoen. Het laat God niet onberoerd hoe er met mensen omgegaan wordt.   

Uit liefde, uit mededogen! Omdat God de mens gemaakt heeft naar Zijn eigen beeld en 

gelijkenis. Ieder mens. U en ik. Ieder van ons. Dat betekent volgens mij dat wij ook naar 

elkaar mogen kijken met de ogen van God: elkaar zien zoals we bedoeld zijn, elkaar 

respecteren in ieders eigenheid.  

Zoals we met onszelf in het reine moeten komen, houden van onszelf zoals we zijn, met onze 

plussen en minnen, zo mogen we ook de ander liefhebben, accepteren en respecteren zoals 

hij/zij is. Niet omdat het moet. Niet opgelegd door een overheid; niet opgelegd door een 

kerkgemeenschap als gebod van God. Maar vanuit je hart; vanuit je gevoel; omdat wij beeld 

van God zijn. Allemaal en stuk voor stuk.  

 

Willem Vermanderen, een Belgische zanger en beeldhouwer, zegt in een interview daar iets 

heel moois over. Hij zegt*:  

“De God van onze kinderjaren zat verstopt in een tabernakel. Het tabernakel had een slot en 

de pastoor had de sleutel. Die besliste wanneer God eruit kwam. Voor de aanbidding. Daarna 

deed hij het tabernakel weer op slot. God zat dan weer gevangen in zijn tabernakel. En op een 

dag is het deurtje open blijven staan. God loopt nu vrij rond in de wereld. Voor ons is het nu 



niet meer zo gemakkelijk om Hem te herkennen. (….) want God is een meester in de 

camouflage. En toch heb ik Hem gezien langs de autoweg. Hij was bomen aan het planten. 

Spontaan zei ik: God, wat goed. Ik heb hem gezien in Brussel in de metro in de gedaante van 

een Congolese mama. Ze had een tweeling op schoot. Ze hadden honger en zij liet ze aan 

haar borst drinken. Zo mooi. En in het armenhuis heb ik hem ook gezien in de gedaante van 

een arm vrouwke dat daar de afwas stond te doen.” 

 

God is een meester in de camouflage. 

Zouden wij een meester kunnen worden in het ontdekken van God in de naaste? 

 

 

 
*geciteerd uit “Werkplaats voor de ziel” (12 mannen en de kracht van hun spiritualiteit) van Joke Litjens, blz. 
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