Bezinning 378: Het drie-ene liefhebben
Marcus 12,28b-34 = weekdagen 9° week donderdag

Het Woord
Een van de schriftgeleerden kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste
gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige
Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en
met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U
zegt, is waar: Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons
hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf
betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had
geantwoord en zei tegen Hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde
Hem nog een vraag te stellen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Na een reeks controversen in de tempel tussen Jezus en de godsdienstige leiders is dit verhaal een
ware verademing. Deze schriftgeleerde staat ronduit zeer dicht bij Jezus, precies wat Jezus zelf op
het einde aanstipt. Het duidt aan dat er tussen de schriftgeleerden enkele zijn die aan Jezus’ kant
staan.
De vraag is een tophit van die tijd. Er waren vele antwoorden op de vraag welke het belangrijkste
gebod was. Jezus geeft antwoord, zijn antwoord. Het is duidelijk: Hij neemt twee citaten uit de
Schrift1 en verbindt ze tot een geheel. Enerzijds gaat Hij dus terug naar wat voorhanden is en kiest
daaruit wel degelijk twee kernpunten. Anderzijds doet Jezus iets nieuws: Hij verbindt ze met elkaar
tot een geheel, tot een enkelvoudig gebod. Hij verbindt liefde voor God wezenlijk met liefde voor
anderen en zichzelf. Het is als drie touwen tot een touw samengeweven: liefde voor God, liefde
voor de naaste en liefde voor zichzelf. Drie-ene liefde. Men moet de drie aspecten ervan altijd
samenhouden.
De schriftgeleerde bevestigt het antwoord van Jezus. Maar voegt er nog iets aan toe. De liefde
voor zichzelf, de naaste en God gaat boven alle offers, dus boven de cultus. Bidden verliest zijn
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Deuteronomium 6,4-5 en Leviticus 19,18.
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waarde volkomen als er geen liefde is voor God, de medemens en zichzelf. Het is een duidelijk
standpunt en de kern van ons christelijk geloof.

Het Woord in mijn leven
Zijn in mijn beleving de liefde voor God en de liefde voor mijzelf en de liefde voor de naaste
volkomen met elkaar verweven tot een totale eenheid van liefhebben? Waaruit blijkt dat? In
hoever is mijn gebed niet authentiek christelijk omdat het niet opgenomen is in liefde voor God,
anderen en mezelf?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U stelt de liefde
helemaal aan de top,
in het absolute centrum.
De liefde is de basis
voor alles, ook het gebed,
de ascese, de offers …
Een enige liefde
die zich uitsplitst
in drie onlosmakelijke aspecten:
liefde voor God, de naaste en onszelf.
Maak onze drie-ene liefde totaal.
Dat we ons helemaal geven
in onze liefde,
net zoals U ons voorleefde. Amen.
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