Bezinning 96: Heb elkaar lief 1
6° paaszondag B-jaar: Johannes 15:9-17

Het Woord
Jezus zei: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik Me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden
heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde
volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik
zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem
Ik jullie omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben
niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op:
heb elkaar lief.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
We horen het woord ‘liefde’ negenmaal. God is liefde: Johannes zegt het heel graag, ook in zijn
brieven. En die liefde van God, van de Vader van alle mensen, zet een prachtige dynamiek in
beweging. Hij bemint zijn Zoon en zijn Zoon bemint de leerlingen en de leerlingen krijgen de opdracht
de andere mensen te beminnen. Ze moeten op weg gaan. Liefde is dus iets wat we krijgen en dan
doorgeven. Alles is gekregen en alles nodigt uit om het door te geven aan anderen. Wat is het
belangrijk dat we in Jezus’ liefde blijven! Want we kunnen niet doorgeven, wat we niet ontvangen.
Het is zelfs ontroerend: we mogen de liefde van de Vader en de Zoon aan elkaar en anderen voelbaar
maken.
Ja, de liefde geeft: Jezus geeft ons zijn vreugde, Jezus geeft ons zijn leven, tot op het kruis.
We zijn geroepen elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Zo zullen we blijvende
vruchten dragen. Een mooie opdracht, maar ook wel eens moeilijk. Gelukkig hebben we een hulplijn:
Jezus Christus is verrezen en leeft bij de Vader. Hij spreekt in ons voordeel bij de Vader.
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Het Woord in mijn leven
Welke wegen heb ik om in Jezus’ liefde te blijven? Ervaar ik de vreugde, die Jezus aan mensen geeft?
Wat is een goede vrucht in mijn leven, die blijvend is?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij hebt Uw leven gegeven
vanaf Uw geboorte tot op het kruis.
Want Gij zijt een en al liefde,
de liefde die Uw en onze Vader is.
Daarom heeft de Vader U laten verrijzen
en zijt Gij nu bij de Vader.
Vervul ons hart met Uw liefde
zodat we ze aan anderen kunnen doorgeven,
elke dag van ons leven. Amen.
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