
ZONDAGSBRIEF 25 oktober 2020 
 
Beste parochiaan, beste lezer, 
 
Nu de beperkingen ten gevolge van het coronavirus weer zijn aangescherpt, zet ik graag de 
serie zondagsbrieven voort die tijdens de eerste coronagolf op deze pagina werden geplaatst. 
 
In het Evangelie deze zondag krijgt Jezus een vraag. Hij zit tussen het spervuur van twee 
rivaliserende Joodse groepen in, de Farizeeën en de Sadduceeën. En daarom was de vraag 
“Wat is het voornaamste gebod in de Wet?” niet zomaar een vraag. De Farizeeën die de vraag 
stelden, konden de Wet van Mozes moeilijk terugbrengen tot één voornaamste gebod. Hun 
insteek was immers om alle geboden en voorschriften zo nauwkeurig mogelijk volbrengen. 
Alles, ieder detail was belangrijk. 
 
Wat Jezus antwoordt, was een gebed dat ieder vrome Jood, meerdere malen per dag zegt. 
Het is het korte en krachtige Credo van Israël: “Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer 
alleen. Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw 
krachten.” Dat is het eerste en voornaamste gebod zegt Jezus. Toch voegt Jezus er één zinnetje 
aan toe, een ander woord uit de Joodse Bijbel: “Bemin uw naaste als uzelf.” Jezus voegt dit 
gebod van naastenliefde toe als een waarmerk en een toets. Deze geboden zijn als twee 
kanten van één medaille. Ze zijn niet hetzelfde - ieder heeft een eigen beeld -, maar ze zijn 
niet te scheiden van elkaar. 
 
De boodschap van Jezus is helder: wie van God houdt, moet ook van mensen houden. Als  dat 
niet zo is, hangt de liefde tot God in de lucht en wordt die liefde misschien wel een vreemde, 
gevaarlijke kracht. Als we in de geschiedenis kijken en ook nu om ons heen kijken, moeten we 
constateren hoe geloof in God kan leiden tot verschrikkingen, als dat niet verbonden wordt 
met respect voor en liefde tot de naaste. Fundamentalisme en fanatisme zijn hiervan de uiting. 
Waar iemand roept “God is groot”, terwijl hij tezelfdertijd iemand de keel afsnijdt, is dat een 
gruwelijk, absurd, onmenselijk misbruik van godsdienst. 
 
De toets van geloof in God en liefde voor God door de naastenliefde wordt nog concreter in 
de eerste lezing van deze zondag: als er recht wordt gedaan aan de arme, de vreemdeling, de 
weduwe en de wees, dan gehoorzaam je God, dan is geloof en liefde waarachtig. Dat rijtje – 
de arme, de vreemdeling, de weduwe en de wees - komt in de Bijbel steeds weer terug. Zij 
zijn niet als je eigen familieleden of je buren, de mensen die je kent en met wie je je verwant 
voelt,  of ook niet de rijke en aanzienlijke mensen van wie je iets verwacht te krijgen. Als je de 
arme, de vreemdeling, de weduwe en de wees liefhebt, is je hart bevrijd van eigenbelang, ben 
je blijkbaar in staat te geven, zonder erop te rekenen terug te ontvangen. 
 
“Bemin God, bemin je naaste”; het zijn geen moeilijke woorden. Toch hebben we er onze 
handen aan vol! Want deze woorden laten ons niet weg zwijmelen in mooie gevoelens voor 
God of in een warm, romantisch gevoel voor de mensheid in het algemeen. Het gaat om een 
daadwerkelijke betrokkenheid, zo concreet als een beker water of een bord soep, een bed en 
een deken, een telefoontje, een luisterend oor en een helpende hand. 
 
Pastoor Han Akkermans  


