
zondag 3 april 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Spreuken 1, 20-33 
Spreuken 1, 20-33 

20 Wijsheid roept in de straten, 
over de pleinen klinkt haar stem, 
21 ze laat zich horen bij de poorten, 
te midden van alle rumoer roept ze uit: 
22 ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, 
hechten jullie aan je onvolwassenheid, 
koesteren jullie, spotters, het eigen gelijk, 
keren jullie, dwazen, je tegen kennis? 
23 Luister, neem mijn berispingen ter harte - 
dan beziel ik je met mijn geest, 
dan laat ik je delen in mijn wijsheid. 
24 Maar toen ik je riep, wees je me af, 
toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan. 
25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen, 
elke berisping heb je genegeerd. 
26 Daarom lach ik om je ellende, 
schater ik het uit om je ongeluk, 
27 wanneer het ongeluk op je afkomt als een storm, 
de ellende als een onweer over je losbarst, 
leed en nood je treffen. 
28 Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet, 
je zult me zoeken, maar je vindt me niet. 
29 Want je was afkerig van mijn kennis 
en toonde geen ontzag voor de HEER. 
30 Je nam mijn raad niet aan 
en verachtte mijn berispingen. 
31 Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen, 
je daden liggen je zwaar op de maag. 
32 Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder, 
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. 
33 Maar wie naar mij luistert zal veilig zijn, 
hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’ 
 
lied Liedboek 843   Wat te kiezen... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 15, 18-27 
Johannes 15, 18-27 

18 Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. 19 Als 
jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, 
maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom 
haat ze jullie. 20 Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze 
hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft 
aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. 21 Dit alles zullen ze jullie 



vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. 22 Ze zouden 
niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben 
ze geen excuus voor hun zonde. 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24 En ze zouden 
niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan heeft. 
Maar ze hebben het gezien, en toch Mij en mijn Vader gehaat. 25 Zo moest in vervulling 
gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” 26 
Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van 
de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn 
getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest. 
 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 561   O liefde die verborgen zijt... 
 
schilderen bij een bijbelverhaal - reacties 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---haat--- 

 

We horen veel over haat in de evangelielezing.  

Haat is het woord wat het meest voorkomt.  

 

Het is ook door de schilders opgepakt:  

duiveltjes, mensen die hun vuisten in de lucht steken,  

een bliksem, uit op ontlading.  

 

En ja, we zien elke dag wat haat kan teweegbrengen,  

dat haat een grote rol speelt in de oorlog  

die er gaande is.  

 

Haat is dreigend, maakt je rusteloos en angstig.  

Hatende mensen zijn onvoorspelbaar.  

Alles is ongecontroleerd, kan uitbarsten,  

je weet niet wat het aan kan richten. 

 

Ook de lezers van het evangelie moeten die angst gekend hebben,  

de angst voor de haat die je tegemoet kan slaan  

vanuit een vreemde, vijandige wereld  

die van de boodschap van Jezus niets moet hebben.  

 

De haat slaat je tegemoet, en die is uit op verwijdering van jou  

of verwoesting van je bezit of mogelijkheden.  

 

Je wordt niet begrepen, én je kunt je verhaal niet doen.  



 

In het Johannesevangelie domineert deze voorstelling  

van de vijandige wereld,  

de haat die christenen tegemoet slaat.  

 

Men ziet wel dat de christenen zich anders gedragen,  

maar men heeft geen antenne voor  

waarom dat zo is,  

geen antenne voor wat van "boven" komt  

en dus verwijt men de christenen  

eigenzinnigheid, doctrine, of  

onuitgesproken belangen.  

 

De sfeer is giftig.  

De mensen zijn machtsbelust - of angstig. 

 

Het Johannesevangelie ademt de sfeer van de uitgaande eerste eeuw.  

 

De vervolgingen onder keizer Domitianus en  

de druk vanuit de steeds verder opgelopen spanningen  

tussen joden en christenen.  

Johannes verwoordt de sfeer in de tijd waarin hij schrijft,  

niet zozeer de sfeer in de tijd van Jezus zelf.  

 

 

Dit motief speelt door het hele evangelie heen.  

 

Aan de ene kant de volgelingen van Jezus,  

en de vertrouwensvolle relatie Jezus,  

hemelse vader,  

de komende geest als troostende macht.  

Aan de andere kant de vijandelijke wereld  

die Jezus niet opneemt,  

maar wegdrukt, uitstoot,  

aanvalt, vermoordt. 

 

Dat is niet de werkelijkheid waarin wij vandaag als christenen leven,  

het is goed om ons dat te realiseren.  

 

Wij worden niet vervolgd. 

Wij hoeven ook niet vanwege ons geloof  

op krakkemikkige bootjes de  

Middellandse zee oversteken  

met behulp van criminele figuren.  

 

En we worden ook niet bedreigd door een religieus gezag,  

en zeker niet door de synagoge.  



 

Wij zijn geen beweging van religieuze dissidenten,  

we leven in een tijd waar het christelijk geloof  

mainstream is geworden, sinds 1700 jaar al.  

 

We tellen in de hele wereld de jaren vanaf nul,  

de geboorte van Jezus.  

 

Een wereld die vijandig op ons reageert vanwege ons geloof,  

we hebben geen idee wat dat is en hoe dat voelt.  

 

In plaats van haat hebben wij misschien meer met  

onverschilligheid van de buitenwereld te maken.  

 

Er is wel een buitenwereld!  

 

Het onderzoek van het SCP van vorige week 

 laat zien dat er meer ongelovigen  

dan gelovigen zijn in NL.  

 

Misschien ervaart u wel eens wat  

meewarige reacties op keuzes die u maakt?  

Wellicht gebeurt het ook wel eens dat wat je belangrijk vindt  

belachelijk wordt gemaakt?  

 

Op je werk of op visite.  

 

Wellicht word je dan bijna medeverantwoordelijk gemaakt  

voor de ellende in de wereld?  

Waar is God dan,  

wat doet hij dan tegen de oorlog? 

 

°°°°° 

---liefde--- 

 

In onze gang door het Johannesevangelie  

is er tussen vorige zondag  

over de wijnstok en de ranken  

en  

vandaag over de haat van de wereld  

een stuk weggevallen,  

dat is het stuk waar Jezus het liefdegebod neerlegt bij zijn leerlingen.  

 

Dat is wel van belang,  

want het stuk van nu is een reactie daarop.  

 

Jezus draagt zijn volgelingen op vanuit liefde te leven,  



idzv ubi caritas en amor deus ibi est.  

Waar liefde is en vriendschap, daar is God.  

 

Maar deze benadering van de wereld vanuit liefde  

blijkt ergernis op te roepen.  

 

Liefde als uitgangspunt is een vreemd verhaal in deze wereld,  

en daarom zal zij reageren met haat.  

 

Die haat is een reactie op de liefde  

waarmee Jezus, en straks ook zijn volgelingen,  

de wereld tegemoettreden.  

Het is onvermijdbaar dat je de wind van voren krijgt.  

 

Want dat verhaal van liefde past niet in deze wereld,  

liefde ontmaskert de motieven van de wereld  

en daarom zal zij op liefde reageren met haat.  

 

Wij leven onder compleet andere omstandigheden  

dan de mensen die Johannes op het oog heeft,  

maar we moeten misschien ook weer niet zo doen  

alsof alles goed en vredig en begripvol is.  

 

De oorlog in Oekraine maakt ons misschien wel weer bewust  

dat we ons niet alleen tot liefde en vrede  

moeten leren verhouden,  

maar blijkbaar ook tot onenigheid en  

misschien wel haat - als een factor in ons bestaan.  

 

We moeten met liefde en begrip rekening houden, maar ook met 

vijandschap als een aanwezige kracht. We zijn onderdeel van allebei. Van de 

geloofsgemeenschap waar liefde en begrip de boventoon voert en van de 

wereld belangen en macht de hoofdrol spelen. 

 

 

---kansloos--- 

 

Liefde roept lang niet altijd liefde op, integendeel.  

 

Het is de ervaring van Jezus in de laatste fase van zijn leven.  

 

Het verhaal van liefde is kansloos in deze wereld.  

 

Judica me (zondag),  

doe mij recht (beginpsalm 43),  

niemand komt voor mij op.  

O God, kom mijn geding beslechten.  



 

De ervaring van Jezus,  

de wijsheid voor zijn volgelingen.  

 

 

In deze wereld is macht en geweld vaak de factor  

die de dienst uitmaakt.  

 

En toch is de weg van de liefde de betere weg  

om te leven en te geloven.  

 

De geest van de waarheid waar Jezus het over heeft,  

legt ons dat inzicht in het hart.  

Ook als het er vaak op lijkt dat de liefde  

bakzeil moet halen, het is de betere weg.  

 

Kijk naar Jezus, zie wat hem bezielde en  

waarvoor hij alles op het spel heeft gezet.  

 

 

Wie zich op de weg van de liefde begeeft,  

geinspireerd door de geest van God,  

zal het niet makkelijk hebben.  

 

Die zal lijden aan de liefdeloosheid en het onrecht.  

 

Zal te lijden hebben in een werel die er niet tegen kan  

dat er mensen zijn die niet meedoen in het gevecht.  

 

De eerste lezers van het evangelie ervoeren het aan den lijve,  

en ze dachten aan Jezus en ze zeiden tegen elkaar:  

kijk, hij was de eerste die dit zo mee moest maken.  

Het eerste slachtoffer van die wereldhaat. 

 

 

En het betekende troost voor hen.  

 

De troostmacht in je is actief.  

 

Als je aan de omstandigheden geen hoop kan ontlenen,  

weet dan dat de geest van troost,  

de parakleet, in je is.  

 

Zoals de wijsheid van God in mensen verblijft.  

 

Zoals de geest van God de profeten bezielt  

en dingen doet wagen.  



 

Die geest troost en helpt en maakt verstandig. 

 

Niet (terug)haten, maar getuigen!  

Van liefde. 

Het is de betere weg. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 841   Wat zijn de goede vruchten... 
 
 


