Don Bosco

Bezinning 301: De liefde geeft leven
Johannes 3,16-18 = Drie-eenheid A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de
wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over
wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’
Een woord bij het Woord
Voor het eerst spreekt Johannes in zijn evangelie over de goddelijke liefde. Hij zal dit heel uitvoerig
hernemen tijdens het tweede deel van zijn evangelie (Johannes 13-17). Die liefde gaat uit van God,
die Vader is. Het toppunt van Gods liefde is te zien in de gave van zijn Zoon. Want de liefde geeft,
altijd weer, ook het dierbaarste. God geeft Zijn enige Zoon. Het kruis is enkel te begrijpen vanuit
die liefde van de Vader.
Maar ook in Jezus zien we de goddelijke liefde. Hij deelt die liefde met de Vader. Ook Hij geeft uit
liefde voor de mensen. Het toppunt van zijn zelfgave is zijn sterven op het kruis. Hij geeft zichzelf,
net als in elke eucharistie.
Het doel is duidelijk: niemand verloren laten gaan, maar aan iedereen het eeuwige leven geven.
Anders uitgedrukt: om de wereld – dat zijn de mensen – te redden. Hebben we nood aan redding?
Alleen wie Gods vrijheid kent en de vrijheid die Hij de mensen gunt en bovendien stimuleert, weet
hoe gevangen hij zit in allerhande netten, die hem gevangen houden. Dat wil zeggen: die hem
weghouden van God en de liefde. In Jezus Christus zien we het toppunt van de menselijke vrijheid,
een vrijheid die zich geeft uit liefde.
Op dit feest van de Drie-eenheid horen we niets over de heilige Geest, wel heel verrassend. Maar
Hij is natuurlijk impliciet aanwezig. Wat de Vader en de Zoon doen, dat doet ook de Geest. Hij is
de liefde van de Vader en de Zoon. De liefde is zelfs de eerste gave van de heilige Geest (zie
Galaten 5,22).
Het Woord in mijn leven
Met welke (drie kern-)woorden omschrijf ik de goddelijke liefde? Wat geven de Vader, de Zoon en
de Geest mij? En aan de wereld? In welke (twee) netten ben ik het meest verstrikt, zodat mijn
vrijheid niet beantwoordt aan de vrijheid die God bedoelt?
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Bidden met het Woord
Vader van Liefde,
Zoon van Liefde,
Geest van Liefde,
omdat Gij Liefde zijt
geeft Gij altijd weer.
Het kruis is het ultieme teken
van Uw liefde tot het uiterste.
Bevrijd ons en alle mensen
uit de netten van onvrijheid.
Maak ons vrij voor de liefde,
voor het volle leven,
het leven naar Uw maat,
het eeuwige leven. Amen.
© Eric Haelvoet 2014

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

