
zondag 15 mei 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Deuteronomium 6, 1-9 
Deuteronomium 6, 1-9 

6   1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, 
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en 
geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen 
en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend 
in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u 
sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u 
vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, 
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw 
arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op 
de poorten van de stad. 
 
lied Liedboek 791, 1. 2. 3.   Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 13, 31-35 
Johannes 13, 31-35 

31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar 
geworden, en door Hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door Hem 
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 
Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik 
tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen 
jullie niet komen.” 34 k geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen 
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 
lied  Liedboek 791, 4. 5. 6. 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---kruisje--- 

 

Veel mensen dragen een kruisje,  

aan een ketting om hun hals.  

 

Meestal van zilver of goud, iets moois, iets kostbaars,  

een sieraad.  

Het kan ook van hout zijn;  

bij mensen die een Taizé-kruisje dragen  

is het meestal van hout.  



 

Het kruis is een religieus symbool.  

Of het zo ook altijd ervaren wordt, dat betwijfel ik.  

 

Ik denk dat er meer mensen een kruisje dragen  

dan er gelovig zijn.  

Soms markeert het kruisje de overgang  

van gelovig naar niet-meer-gelovig,  

als je het kruisje bv van oma gekregen hebt,  

die het belangrijk vond als geloofsuitdrukking,  

en jij draagt het omdat je oma belangrijk vindt,  

en de verbondenheid met haar.  

Maar het geloof misschien niet meer zo. 

 

We kwamen op het kruisje en andere tekens  

waarmee je je geloof uitdrukt  

toen we begin van de week bij elkaar zaten  

om de teksten alvast op ons in te laten werken. (...)  

 

En door de gang van het gesprek moest ik denken  

aan een lied van een christelijke zanger  

die er was in mijn jeugdjaren in Duitsland.  

 

En die zich afvroeg wat dat eigenlijk betekent  

als je een kruisje draagt.  

Dat het een sieraad geworden is, mooi en compact en gladgepolijst,  

terwijl het eigenlijk een martelinstrument was,  

ruw, grof, ergerniswekkend.  

Een instrument dat de dood bracht,  

maar mensen dragen het als sieraad. 

 

Wat druk je er mee uit als je een kruisje draagt?  

 

Je kunt er liefde mee uitdrukken, liefde voor God.  

 

Om je zelf of anderen er aan te herinneren  

dat je iets met geloof doet.  

 

Een klein teken dat je misschien ook zelf helpt  

om je geloof aan de gang te houden.  

 

Het kan ook nostalgie uitdrukken, verbondenheid,  

of nietszeggend zijn. 

 

 

---kokers--- 

 



Orthodoxe joden dragen geen kruisje natuurlijk.  

 

Ze dragen keppels bij religieuze bijeenkomsten,  

ze dragen in de synagoge ook een gebedsmantel,  

ze dragen gebedsriemen om hun linker arm,  

ze dragen zwarte kokertjes op hun voorhoofd,  

en ze hebben een mezousa  

aan de deurpost van hun huis.  

Dat is een gebruik dat rechtstreeks voortloopt 

uit de tekst de we gelezen hebben,  

het Shema.  

 

Je zou deze tekst, Dtn 6, 4-5,  

de geloofsbelijdenis van Israel kunnen noemen.  

 

Iedere vrome jood zegt het 's morgens en 's avonds in het gebed.  

Het is het eerste woord dat een joods kind hoort te leren.  

 

Het wordt gezegd bij de scharnierpunten 

in je leven, en bij het sterven.  

Je kunt de functie er van vergelijken  

met het Onze Vader bij de christenen.  

 

De orthodoxe joden doen dat, geen twijfel mogelijk,  

uit liefde voor God.  

 

God liefhebben met heel je hart en heel je ziel en al je vermogen,  

daar gaat het om.  

Het is iets dat hun geloof van hen vraagt.  

Het is een manier om hun geloof aan de gang te houden.  

 

"8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.  

9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad."  

 

Daarom zit de gebedsriem altijd aan de linker arm,  

daar waar het hart het dichtst bij is,  

en zit het kokertje ook op de bovenarm,  

ter hoogte van je hart,  

daar waar wij de bloeddruk meten.  

 

In die kokertjes en ook in de mezousa  

zit een perkamentrolletje met deze tekst:  

 

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  

5 Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel  

en met heel uw kracht.  

 



 

---Shema!--- 

 

Het is dus een manier om liefde voor God uit te drukken.  

 

Maar het verhaal van God en mens  

begint niet bij het liefhebben van God  

van de kant van de mens.  

 

Het verhaal van God en mens begint met horen.  

Met luisteren naar God.  

 

"Hoor!"  

Dit woord heeft de geloofsbelijdenis van Israel  

de naam gegeven, het Shema. 

 

Waarom heeft een mens één mond en twee oren?  

 

Het antwoord vanuit de biologie is:  

zodat hij niet alleen geluid kan horen  

maar ook waar dat vandaan komt.  

Je kunt ook spiritueel antwoorden:  

omdat het luisteren naar God belangrijker  

(en misschien ook wel moeilijker) is  

dan het spreken tot God - of over God.  

 

Geloven begint met luisteren.  

Met op ontvangst afgesteld staan.  

 

Luister, dat wil zeggen: er is een woord tot je gericht.  

Luister, of je iets van God hoort,  

of je ziel een signaal van hem opvangt.  

 

Luister, dat wil zeggen:  

er is gesproken en je bent aangesproken,  

en het wachten is op respons.  

 

Het eerste wat er over de mens te zeggen valt vanuit de Tora is:  

hij is geroepen. Hij moet horen, luisteren. 

 

Er staat niet: Lees!  

 

Want opgeschreven woorden zijn ook losgelaten woorden,  

niet meer direct verbonden met degene  

die ze uitspreekt,  

 

opgeschreven woorden kan iedereen lezen  



en je kunt betwisten of ze wel voor jou bedoeld zijn,  

of je kunt ze als iets neutraals opvatten  

dat voor iedereen geldig is,  

je kunt je achter de massa verschuilen,  

je bent niet anders dan andere mensen.  

 

En een opgeschreven woord kun je ook wegleggen  

en besluiten er later iets mee te doen,  

nu nog niet, even geen respons geven.  

Dat woord blijft wel staan op papier. 

 

Maar als je geroepen bent kan dat allemaal niet.  

Er is een stem tot jou gericht en 

iemand wacht op antwoord, op respons.  

 

Er is geen directer weg naar de mens dan via zijn oren. 

 

(onze gewoonte...) 

 

Luister, staat er, en er staat ook niet:  

kijk om je heen.  

 

Dan zou je het zelf voor het uitzoeken hebben  

of er iets te vinden is wat je aanspreekt  

of waar je op in wil gaan.  

 

Luister! Er is een woord, dat is onderweg naar jou,  

je zult het moeten opvangen en reageren.  

 

Hoor!  

Je bent geroepen - en iemand wacht op antwoord. 

En dat antwoord, dat gaat over God liefhebben.  

 

God liefhebben is in de tora: doen van de geboden. 

De geboden doen - een sieraad voor de mens. 

 

 

---een--- 

 

Hoor, Israel. 

De Heer onze God is één.  

Het hebreeuws is een beetje lastig.  

 

Je kunt vertalen: de Heer onze God is de enige. (NBV21) 

Idzv: de enige ware. 

Je kunt ook vertalen:  

de Heer onze God is één. 



In de zin van: uit één stuk.  

 

Zo wil ik het begrijpen.  

 

God is een heelheid. Onverdeeld.  

Hij heeft niet twee gezichten.  

Hij is niet vandaag een liefhebbende God  

- en morgen een grimmig en  

onberekenbaar opperwezen.  

 

Dat is ook tegen het volk van God gezegd  

in onderscheid tot de goden van Babylon.  

 

Want Baal was veelvormig en veelvuldig.  

Je kon hem in allerlei gedaanten tegenkomen.  

En er kon altijd iets van een noodlot in zitten.  

Maar God is uit één stuk,  

hij spreekt met één stem. 

 

Reageer ook op God als een mens uit één stuk,  

met hart en ziel en al wat in je is.  

God is één en zo wil hij zijn mensen ook.  

Met hart en ziel en alle krachten.  

 

Misschien is het wel het probleem  

van de huidige tijd dat mensen  

hun aandacht over zoveel dingen  

moeten verdelen.  

 

Dat bij alles waar we op moeten reageren en responderen  

alleen maar één bepaald stuk van ons gevraagd is.  

 

Daar waar je resultaten moet laten zien  

willen ze niet weten hoe het met je is.  

Daar waar je feestviert willen ze niet weten  

wat voor werk je doet.  

 

God liefhebben met héél je hart -  

de rabbijnen worden niet moe om te zeggen  

dat dat ook met je héle hart is, 

met de goede dingen en  

ook met de slechte dingen 

die in je hart zijn. 

Gewoon zoals je bent. 

 

 

---Jezus--- 



 

Heb elkaar lief, zegt Jezus. 

 

Liefde onderling, nu niet liefde tot God, 

moet het kenmerk van de christenen zijn. 

Jezus noemt dat het nieuwe gebod. 

 

Eigenlijk verdraagt de liefde geen gebod.  

Ze moet uit je hart vandaan komen. 

 

Liefde is een beweging.  

De beweging van de volgelingen van Jezus.  

 

Met liefde wek je altijd wederliefde op.  

Zo vermenigvuldigt zich liefde. 

 

Haat wekt haat op,  

geweld wekt geweld op,  

oorlog oorlog.  

liefde wekt liefde op. 

 

Die liefde is om te doen. Aan anderen.  

 

Een beweging. 

Waarin je iets doorgeeft dus. 

Niet een gevoel dat je voor jezelf verzamelt en opslaat. 

 

Je hebt de stem van God gehoord  

en je laat zien met je daden, 

met je beweging van liefde,  

dat je geroepen bent, d 

e stem van God hebt gehoord. 

 

En er iets mee doet. 

Liefde voor God, liefde voor elkaar  

- zo houd je je geloven aan de gang. 

 

We zijn bedoeld om te luisteren en te antwoorden.  

Dat samen is God liefhebben.  

Met hart en hoofd en handen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 974   Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 


