
Ps.116:1,3,10; ‘God kent jou vanaf het begin’; Ps.133; Marcus 12:28-34 (30-

31); Opw.8; Gk167; ‘in de hemel is de Heer’; 'waar je ook komt'; Opw.249  

 

Heb lief zoals je bent! 
 

1. Wat is communicatie mooi en moeilijk tegelijk. Als je het goed bedoelt ervaar je nog 

regelmatig dat je elkaar niet goed begrijpt. Karakterverschillen, generatieverschillen en 

je ‘spirituele taal’ maken het soms lastig. Door wat je zegt en niet zegt. Door wat er 

behalve – via je stem – ook wordt gecommuniceerd. En als je het niet goed bedoelt, is 

taal een gevaarlijk wapen dat veel kapot kan maken.  

2. Het gesprek in Marcus 12 lijkt vriendelijk maar is het niet! Jezus laat zich steeds meer 

zien als de beloofde Messias en heeft vanuit dat gezag net de hele tempeldienst 

stilgelegd (11:15-17). Het gesprek dat volgt lijkt netjes maar heeft als doel Jezus uit de 

weg te ruimen. Vragen naar wat Hij het ‘eerste gebod’ vindt kan van Hem een grote 

zondaar maken. Naast de ene God van Israël kan Jezus dat natuurlijk niet ook zijn.   

3. Dit geeft Jezus kansen. Om in hun lijn de God van Israël groot te maken: heb Hem 

lief! Om dat vervolgens (onverwachts!) te koppelen aan naastenliefde. Omstanders 

voelden vast aan dat Hij daar de schriftgeleerden mee aanpakt. Het is niet mogelijk om 

verticale en horizontale liefde uit elkaar te halen. De reactie van de schriftgeleerde gaat 

daar niet op in maar koppelt het aan Jezus’ tempelactie om Hem te kunnen aanpakken.  

4. In het kader van ons jaarthema reikt de Here Jezus ons nog iets heel moois aan. 

Liefhebben moet je met hart, ziel, verstand en krachten. Kortom: met je hele mens-zijn. 

En elk mens (elke generatie?) heeft zijn voorkeur. De een zet in op kennis, de ander op 

emotie en weer een ander op doen, muziek, natuur, proeven, ruiken of nog anders. Als 

gemeenteleden, zeker de verschillende generaties, kun je elkaar soms bijna niet 

begrijpen en ligt het oordeel om de hoek. Vraag aan jongeren eens wat ze ervaren bij 

een Avondmaalsviering. Kijk naar hoe iedereen zingt en hoe verschillend dezelfde 

eredienst beleefd wordt. Ook de Bijbel laat mensen zien met verschillende accenten: 

Maria, Martha, Johannes, Petrus etc. Er is verschil in voorkeur. De een werkt vooral 

vanuit zijn hart. De ander voor hoofd, handen of kracht. Je hebt je voorkeur maar Jezus’ 

gebod bewaart je voor  eenzijdigheid. Je kunt mensen en kerk kiezen naar je smaak. 

Maar het gaat erom dat je samen Hem liefhebt en in het verlengde daarvan elkaar. 

Liefde zoekt, is verdraagzaam, creatief, vindingrijk en nog veel meer. Dat belooft wat! 

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Alweer de derde ontmoeting i.v.m. ons jaarthema over generaties. Mooi en spannend 

om deze uitdaging aan te gaan: een kans! Vraag van tevoren of je kunt/wilt liefhebben!  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: w . t v . nd je erv . n d . t n . . mand hetz . . fde is? Je 

beste vr . . nd(in) is . . k h . . l and . rs dan jij bent. D . t h . . ft G . d expres ged . . n. 

Dat je zo versch . llend b . nt is m . . i en s . ms l . stig. Vraag thuis maar. G . . . . . . s!  

3. ‘De joodse wet begint met aanbidding, met de liefde voor God. Als het namelijk waar is dat we 
gemaakt zijn naar Gods beeld, dan ontdekken we onze volle betekenis en onze echte identiteit pas, 
als we steeds meer leren om God lief te hebben en te aanbidden. We zijn immers gemaakt om 
Hem te aanbidden. We zijn gemaakt om Hem te weerspiegelen. Geen halve maatregelen: hart, 
ziel, verstand en kracht – oftewel, elk aspect van het menselijk leven. moet in vreugde worden 
uitgestort in aanbidding van de enig ware God’ 
4. ‘Als er crisis komt, wat blijft er dan overeind in je leven en het leven van jouw gemeenschap? 

Volkomen liefde voor God en je naaste? Of de panische chaos van mensen die hun eigen hachje 
proberen te redden?’  

5. Bijbelrooster: zondag Mar.9:2-13; maandag Mar.9:14-29; dinsdag Mar.11:1-11; 

woensdag Mar.11:12-25; donderdag Mar.11:27-12:12; vrijdag Mar.12:13-27; zaterdag 

Mar.12:35-44. Liefhebbers: Jak.3 (2-12); Ps.110/Marcus 12:36; Lev.19 (18) 

 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 21 januari ’18  



Ps.116:1,3,10; ‘God kent jou vanaf het begin’; Ps.133; Marcus 12:28-34 (30-

31); Opw.8; Gk167; ‘in de hemel is de Heer’; 'waar je ook komt'; Opw.249  

 

 
 

Blok 1. Er is al heel wat gecommuniceerd vandaag…. 

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens 

betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te 

reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug 

op "iets gemeenschappelijk maken", lees ik op internet.. 

Wat is er al veel gecommuniceerd vanmorgen! 

Voor velen thuis, voor sommigen hier vanmorgen in 

de kerk voor het eerst.  

Communicatie: ik vind het een groot wonder.  

Dat je iets duidelijk kunt maken aan iemand anders. 

Dat je onder woorden, met gebaren en met nog veel meer iets kunt duidelijk maken van 

wat er van binnen in je leeft. 

Tussen mensen, tussen mensen en God, tussen mensen en dieren… 

Verbinding. Contact. Wat een mooi bedacht wonder… 

 

En tegelijkertijd is het, na de zondeval, ook regelmatig heel ingewikkeld geworden. 

 

In het paradijs al.  

De communicatie was volmaakt en na de zondeval zoekt God Adam en Eva weer op. Om 

contact te maken. Maar wat wordt het ingewikkeld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

We zijn bang want we zijn naakt. We zijn zo kwetsbaar.  

Die vrouw die U mij gegeven hebt…. 

 

Communicatie. Het is een echt vak geworden. 

Je kunt het studeren.  

De een ratelt aan een stuk door, de ander zegt bijna niets en vindt het maar overdreven 

als iemand anders zo veel praat: ‘Je moet niet zoveel praten, je moet eens wat zeggen!’. 



In de ene streek van het land zegt 

iemand ‘niet slecht’ terwijl hij of zij dan 

bedoelt dat het geweldig goed is.   

‘hij zegt niet zo vaak wat maar als die het 

wel doet moet je goed luisteren want dan 

snijdt het hout’.  

Ook als er niet gesproken wordt, is er 

volop communicatie. 

 

En al die verschillende mensen zitten hier 

allemaal bij elkaar en hebben ook elk hun 

eigen taal en gewoonten als het gaat om 

onze geloof en onze uiting daarvan. 

Ik heb het bijna altijd over de ‘Here God’ 

als ik het over God heb.  

Iemand anders noemt in elk gebed heel 

vaak ‘Vader’ en dat doet iets. 

De een gebruikt graag zijn hele lichaam 

als hij communiceert met God, de ander kijkt daar wat vreemd tegen aan.  

Staat er eentje met de handen in de lucht, met tranen over de wangen en de ander 

begrijpt hier niet zo veel van.  

 

Als je goede bedoelingen hebt, valt er nog best 

heel wat van te maken. 

Van de onderlinge communicatie. Ook al kan het 

een flinke klus zijn. 

 

Als de bedoelingen slecht zijn is communicatie iets 

heel gevaarlijks.  

Het kan mensen beschadigen en complete 

oorlogen veroorzaken.  

Jakobus vertelt in hs.3 hoe gevaarlijk die kleine 

tong is. 

 

 
 

Die net zoveel invloed kan hebben als dat kleine roer van een schip. 

En hoe een kleine vlam voor een complete bosbrand kan zorgen. 

 

Blok 2. De Bijbel staat vol met communicatie. 

Al vanaf blz. 1 want onze God is een God die graag communiceert!  

En ook in het bijbelgedeelte dat we vandaag lazen gaat het volop over communicatie.  

Een gesprek tussen Jezus en een schriftgeleerde. 

En ik hoor de schriftgeleerde zeggen: ‘inderdaad Meester, wat u zegt is waar’. 

Maar ondertussen is het levensgevaarlijk wat hier in het echt gebeurt. 

Jezus maakt keer op keer duidelijk dat Hij de beloofde Messias is en dat Hij zichzelf kan 

neerzetten, net als zijn Vader, als de goede Herder van Israel. 

Hij kan het daarbij dan hebben over ‘mijn schapen’… toe maar!  

En in hs.11 kun je lezen dat Hij de hele tempeldienst ondersteboven gooit en plat legt. 

Wie is Hij wel niet dat Hij denkt dit te mogen doen?  

En hoe langer hoe meer ontdek je dat de gevestigde orde, de geestelijke leiders van 

Israel proberen Hem vast te praten, en uiteindelijk om Hem te doden! 

Hs.12:13 ‘ze probeerden Hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken’.  



Hs.14:1 ‘de hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem 

dmv een list gevangen te nemen en te doden’. Ook in hs.11:18.  

Houd dit in je achterhoofd als hier in Marcus 12 een schijnbaar vriendelijk gesprek wordt 

gevoerd. 

Wat is het belangrijkste gebod, vraagt de man aan Jezus. 

Een klein kind in Israel kan dan al het goede antwoord geven. 

Ingeprent van jongs af aan, uit Deut.6: ‘Luister, Israel, de Here onze God, is de Enige’. 

 

Ze zijn benieuwd naar het antwoord van Jezus.  
Want Hij lijkt te suggereren dat Hij naast God ook gelijk 

aan God zou zijn. 

Wat zal Hij zeggen? 

 

Blok 3. En deze vraag geeft Jezus de gelegenheid om iets 

heel moois te zeggen. 

Hij begint het antwoord te geven zoals elke Jood dat 

gegeven zou hebben. 

Het belangrijkste is ‘heb de Here, uw God, lief met heel uw 

hart en met heel uw ziel en 

met heel uw verstand en met al uw kracht’.  

 

Maar dan gebeurt er iets bijzonders.  
Jezus zegt iets dat wel waar is en dat de joden wel 

kennen, maar wat tot nu toe nog nooit zo direct met 

elkaar in verbinding is gebracht. 

Lev.19 vertelt ons dat we onze naaste moeten 

liefhebben.  

Maar Jezus zegt hier niet dat ze Hem net zo moeten 

liefhebben als zijn Vader maar dat ze behalve God, 

ook hun naasten lief moeten hebben. 

 

En dat dit tweede in het verlengde ligt van het eerste. 

Het hoort bij elkaar. 

En de goede luisteraar daar, er waren ook heel wat 

‘gewone’ mensen aanwezig, hoorden vast de 

boodschap erin. 

Die schriftgeleerde die zo druk is met de HERE, de 

enige levende God, is tegelijkertijd bezig om deze 

bijzondere Jezus te pakken te nemen.  

Ja, zelfs te doden. Heb God lief en haat/dood je 

vijand, dat lijkt hier het Evangelie… 

Maar Jezus zegt iets anders: de twee grootste 

geboden zijn God liefhebben en je naaste als jezelf.  

Een liefdevolle uitnodiging naar de schriftgeleerde. 

Die zou op zijn knieën moeten vallen met de 

schuldbewuste vraag ‘Heer ontferm U. 

Wat ben ik slecht bezig. Ik wil graag anders, help me..’.  

Maar in de communicatie gebeurt iets anders.  
‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar’. 



En vervolgens koppelt hij het opnieuw aan een nieuwe 

vraag met de bedoeling kwaad te doen.  

Want hij beaamt het en zegt dat dit (God en je naaste 

liefhebben) veel belangrijker is dan het brengen van 

offers.  

En het kan niet anders of met dit voorbeeld wil hij de 

situatie die net heeft plaats gevonden weer voor de 

aandacht brengen. 

Jezus, die de tempeldienst heeft platgelegd.  

En Hij krijgt nu de kans van de schriftgeleerde om 

duidelijk te maken dat Hij dit gedaan heeft omdat het allereerst gaat om het liefhebben 

van de Here God. 

En dat Hij daarmee niets wil zeggen over zijn eigen goddelijke autoriteit. 

Wat U zegt is waar maar ik ga een heel andere kant op want ik, want wij haten U.  

Daar komt het op neer.  

Tongetjes zo scherp als messen… 

Jezus zegt dat die ander niet ver is van het koninkrijk van God. 

Je bent warm maar zit er toch nog net naast, want je houding t.o. Mij is nog niet goed. 

 

Blok 4 Nu gaan we het verhaal nog wat meer toespitsen op ons jaarthema. 

Omgang tussen de generaties. 

En omdat ik geloof dat het niet alleen ingewikkeld kan zijn tussen de verschillende 

generaties maar ook tussen mensen uit dezelfde generaties kun je ook zeggen ‘over 

omgang tussen mensen’.  

En de Here Jezus reikt ons iets moois aan.  

Hij herhaalt wat er in het O.T. al wordt gezegd. 

Namelijk dat je God moet liefhebben met alle aspecten van je mens-zijn. 

Met je verstand, met je vermogen om te geloven (= je ziel), je kracht en je hart. 

En daarin heeft iedereen zijn voorkeur. 

 

Zijn voorkeur taal en zijn voorkeur manier om te 

geloven. 

De een wil er graag over nadenken, hoort graag 

nieuwe dingen. 

De oudere is bang dat de jongere niet zoveel meer 

weet over God en de Bijbel. 

De jongere vraagt zich af of de oudere niet 

vastgeroest is in zijn gewoonten en of er wel sprake 

is van echt, persoonlijk geloof.  

De een leest graag in de Bijbel en andere boeken. 

Een ander wil liever in zijn hart geraakt worden. 

Een lied, een emotie. Kippenvel.  

De een ervaart God in de natuur, onder de indruk van de wonderen in de schepping.  

De een geniet van stilte en rituelen.  

Gaat graag naar Taizé-vieringen, en wil nog wel eens een weekend naar een klooster om 

te onthaasten en opgenomen te worden in het ritme van het klooster. 

De ander vindt het mooi als het uitbundig is. 

De een wil graag ook wat ruiken en proeven.  

De geur van wierook of het zien van een brandende kaars. 

Elke dienst ook brood en wijn om nabij Christus te zijn.  

En vanuit het feit dat je zo je voorkeur hebt is het soms ook lastig om te begrijpen dat 

een ander er anders inzit.  

Saai, zegt de een. Wat een herrie, zegt de ander. 



Mooi wat er hier allemaal te zien is, zegt de een. 

Wat een poppenkast zegt de ander. De mens staat veel te veel centraal.  

En zomaar heb je de ander in de hoek gezet, of sterker nog, afgeserveerd. 

En je oordeelt op basis van je eigen smaak, of op basis van wat je denkt te zien. 

 

Denk aan een avondmaalsviering.  

Voor de een heel intens. Emoties van binnen.  

Hoe bestaat het dat mijn Heer voor mij… .Maar wat 

was er veel voor nodig. 

Alsof je 4 en 5 mei tegelijk moet vieren. 

En op catechisatie hoor ik dan dat er zo weinig te zien 

valt bij de viering.  

Saai. Geen emotie. Het doet ze niets, lijkt wel…. 

 
Wat een verschillen! 

Net als in de Bijbel zelf ook al. 

Johannes en Petrus: beiden zo dichtbij de Heer, maar 

wat een verschillende typen. 

Johannes die graag dichtbij Jezus is en naar Hem 

luistert.  

Petrus die zo graag de handen uit de mouwen wil steken.  

Maria die luistert en Martha die aan de slag wil. 

Een wetgeleerde en Bezaleel en Oholiab, de kunstenaars die hielpen om de tabernakel 

mooi te maken.  

 

En zo is elk mens uniek en heeft iedereen zijn voorkeur. 

Ook zijn spirituele taal. 

En wat is het dan helpend als Jezus ons zegt dat we God moeten liefhebben met alle 

facetten, alle aspecten van ons mens-zijn.  

 

Je mag je voorkeur hebben, mooi is dat, maar je 

kunt daarmee de andere aspecten niet ontkennen. 

Je mag je voorkeur hebben om veel met je 

verstand bezig te zijn met geloofsdingen maar dan 

kun je niet zeggen dat emotie en gevoel er niet 

toe doet.  

Je kunt graag in de natuur lopen om God te 

ervaren maar je kunt niet zeggen dat daarom 

kerkdiensten er voor jou niet toe doen.  

 

 
 

Je kunt ook heel makkelijk iets gaan zoeken waar vooral jouw voorkeur wordt gevierd en 

beleefd. 

Wil je verstilling en rust en verbinding met het verleden: ga naar het 

Dominicanenklooster. 

Wil je enthousiasme, aanbidding en beweging met heel je lichaam: ga naar de VEZ. 

Wil je verdieping en dat er nog meer aandacht besteed wordt aan de woorden van God: 

ga naar de hersteld hervormde kerk in Nieuwleusen.  

En ik begrijp het als je er zo in staat.  

Ergens is het heel verleidelijk om te kiezen voor de format die helemaal past bij jou.  

Daarmee ontwijk je ook iets wat lastig kan zijn en wat veel vervreemding en irritatie bij 

je op kan roepen.  



Die ander die zo anders is. Waar je soms zo niets van begrijpt!  

En toch… en toch… het ene lichaam. Al die verschillende mensen met verschillende 

voorkeurstaal vormen samen het ene lichaam van de Here Jezus. 

En uiteindelijk, hoe weerbarstig ook, is dat mooier en beter…  

Dan komt de ‘gunfactor’ weer om de hoek: gun het de ander om anders te zijn als het 

niet helemaal jouw dienst is, geniet van mee met hen die het prachtig vinden!  

 

Hoe mooi als Jezus ons die opdracht geeft om God lief te hebben met alle aspecten van 

ons mens-zijn. Waarbij God de enige, ware, levende God is. 

Maar waarbij je ook wel je eigen voorkeurstaal mag hebben. 

En er direct aan koppelt dat het er ook om gaat om je naaste lief te hebben als jezelf. 

Liefhebben. Agapè. De liefde die uitgaat, die zich uitstrekt naar de ander.  

En dan met elkaar dus de ‘gunfactor’ oefenen… 

Dit is niet helemaal mijn voorkeur maar fijn dat dit voor jou zo mooi is. 

En even later andersom.  

Die oudere mevrouw geniet van die psalm. O, ik niet zo maar ik zie het … 

Die jongere staat met zijn handen in de lucht. Daar ben ik niet zo van maar ik gun het 

die ander.  

Die een die zo makkelijk gaat huilen als het over het geloof gaat en die ander die van 

zichzelf zegt een nuchter type te zijn. Mag het naast elkaar?  

 

Omdat Jezus hier alle aspecten noemt van ons mens-zijn kunnen we daar niet meer 

achter terug. Alle kanten van ons mens-zijn doen er toe en worden ingeschakeld. 

 

En zo lezen we dat deze aspecten ook in het leven van de eerste gemeente terug te 

vinden waren.  

Hand.2:42: ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar 

een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.  

 

En zo communiceren we wat af met elkaar! 

We proberen elkaar te begrijpen en recht te doen. 

In een kerk zitten alle generaties bij elkaar en dat geeft ook grote verschillen en 

verschillende voorkeuren. We lopen er elke zondag tegen aan. 

We gaan weer verder met elkaar, en hebben lief: Hem en elkaar!  

Dat lukt regelmatig en daar gaan we gewoon mee verder.  

Liefde maakt vindingrijk, en creatief, en nog veel meer.  

 

Verschillende generaties in dezelfde geloofsgemeenschap. 

Gave en opdracht. 

In de samenleving zie je nog wel eens dat er gefragmenteerd wordt opgetreden.  

Wil je dit dan moet je daar zijn. 

Maar wil jij dat dan moet jij daar zijn. 

De Here God wil graag alle generaties bij elkaar zien.  

Zijn verbondsvolk. Kudde met allemaal unieke schaapjes. 

Die Hem liefhebben omdat Hij eerst heeft liefgehad. 

Die elkaar liefhebben omdat Hij eerst heeft liefgehad. 

Dat belooft wat!  

 

 



 

Waar ging het over in deze dienst?  
Dat je God mag liefhebben op jouw manier. 

Waarbij je beseft dat je hele mens-zijn betrokken 

wordt bij het liefhebben van God.  

Als je erg bent voor denken en verstand kun je 

niet zeggen dat emotie en hart er niet toe doen en 

andersom. 

En de Here Jezus koppelt dit gebed heel 

rechtstreeks met het liefhebben van de naaste. 

Dus zeker ook diegene die zo’n andere 

voorkeurstaal heeft als jij! 

 

Zing, bid, huil, vecht, lees, luister, bid en 

bewonder… Heb lief zoals je bent!  

Amen 


