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ELKAAR LIEFHEBBEN                                                          

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb 

liefgehad…”Joh.13. 

De oproep van Jezus is niet zomaar tegen iedereen gericht alsof het er niet toe doet. Hij zegt het 

nadrukkelijk tegen de leerlingen, die op dat moment bij elkaar zijn. Zij kunnen elkaar in de ogen 

zien. Ze weten van elkaar wie ze zijn. En dat is essentieel als het gaat om een opdracht om elkaar 

lief te hebben. Ik kan niet zomaar iedereen liefhebben, want wie is iedereen? Dat is een vaag 

begrip. Als het gaat om liefhebben, dan gaat het om concrete mensen die je in de ogen moet 

kunnen zien. Liefhebben gaat van mens tot mens. Liefhebben betekent, dat je je voor elkaar 

inzet. En daarom klinken de woorden van Jezus met zo’n geladenheid, want het is de avond van 

zijn hoogste liefdesdaad, de avond van het Laatste Avondmaal, wanneer hij zichzelf geeft als 

brood en wijn, Zijn Lichaam en Bloed.  

Verbondenheid met elkaar is vanzelfsprekend als het goed gaat, 

maar het wordt anders als het moeilijk is. Jezus gebiedt zijn 

leerlingen elkaar lief te hebben op een moment van grote spanning 

en bedreiging. Hij weet dat de onderlinge verbondenheid onder druk 

zal komen. Het is moeilijk om elkaar vast te houden als je onzeker en 

angstig bent en niet zeker van de toekomst. Het is moeilijk om elkaar 

vast te houden als een ander een groot beroep op je doet. Als de last 

tijdelijk of voor altijd onevenwichtig verdeeld is. Daarom moeten we 

ook een groot respect hebben voor mensen die elkaar in moeilijke 

tijden niet in de steek laten. Elkaar goed vasthouden is een opgave 

als de zee hoog is en het vaste land niet in zicht. 

Liefhebben dus als Jezus: Maar hoe doe je dat? Wat is dan de eigen aard van de liefde van Jezus? 

Wat maakt zijn liefde bijzonder? Een van de belangrijkste eigenschappen van Jezus is zijn trouw. 

Zijn trouw aan de mensen. Hij blijft bij de mensen door alles heen. Hij zoekt niet zijn eigen gewin. 

Hij laat zich nergens op voorstaan, maar zoekt de weg van God. Hij zoekt een weg waardoor er 

recht wordt gedaan aan de minsten, aan de kleinen, de armen. De liefde van Jezus laat zich zien 

in de momenten dat het moeilijk gaat. Hij is de mens die door het lijden heengaat. De liefde van 

Jezus laat zich zien in het geloof, dat er door moeilijkheden heen een weg is die naar het goede 

zal leiden. De opdracht die Jezus aan zijn leerlingen geeft om elkaar vast te houden, is een 

opdracht om, ondanks tegenslagen, vast te houden aan het visioen van die nieuwe hemel en die 

nieuwe aarde waar Johannes over schrijft in het boek van de Openbaringen.  

Liefhebben als Jezus, het is een opdracht van Jezus aan zijn leerlingen en het is ook een opdracht 

aan ons, want ook wij noemen ons leerlingen van Jezus. Liefhebben als Jezus, betekent ook voor 

ons dat we oog hebben voor de noden van de mensen om ons heen. Een open oog en oor voor 

hen die een beroep op ons doen en trouw zijn op de momenten dat het leven moeilijk is. De 

liefde die Jezus preekt is een actieve liefde van de een naar de ander en omgekeerd. Het is de 

liefde die mensen opbouwt en sterker laat worden. Het is de liefde die hoort bij het nieuwe 

Jeruzalem, de stad van God, de stad waar al het leed geleden en al het kwaad vergeten is.      
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