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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
31 zondag door het jaar, 31 oktober 2021
Inleiding
Er wordt heel wat gesproken of afgezongen over liefde
of het gebrek daaraan. Of over liefde die stukloopt.
Het is algemeen bekend dat kinderen die niet worden
gekoesterd emotioneel beschadigd raken. Maar ook
volwassenen en ouderen die, om welke reden dan ook,
door niemand liefdevol worden bejegend of
aangeraakt, komen emotioneel te kort. Een gebrek aan
liefde kan een mens geestelijk ziek maken. Niet voor
niets spreekt het belangrijkste gebod in de Bijbel van
liefde.
Evangelie: Marcus 12, 28b-34
In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en
legde Hem de vraag voor: Wat is het allereerste
gebod? Jezus antwoordde: Het eerste is: hoor, Israël!
De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer
uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel,
geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede
is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen
ander gebod voornamer dan die twee. Toen zei de
schriftgeleerde tot Hem: Juist, Meester, terecht hebt
Ge gezegd: Hij is de enige, en er bestaat geen andere
buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel
zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen
als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij
hem: Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.' En
niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
Ter overweging
Hoor, Israël, Sjema Israël, deze woorden laat Marcus
voorafgaan als antwoord op de vraag welke van de
geboden de belangrijkste is. Hoor, Israël, het zijn de
beginwoorden van de joodse geloofsbelijdenis, het
zijn de beginwoorden van de tien geboden, de tien
woorden die Mozes van God ontvangt en aan zijn volk
moet doorgeven. Daarmee zet Marcus Jezus helemaal
in de traditie van het joodse volk. Het Sjema is het oerbegin van de verbintenis van God en zijn volk.
Het volk wordt aangesproken op het kostbaarste wat
het in zich draagt: de mogelijkheid God te horen van
binnenuit. God is niet te zien, maar te horen in een
stem die eindeloze trouw en barmhartigheid toezegt.
Daarmee wordt het volk tegelijkertijd opgeroepen zelf
trouw te zijn aan de weg van de liefde:

God en de naaste. God is één. Wij zouden misschien
verstaan: niet twee of drie. Maar in de oorspronkelijke
betekenis gaat het hier om het unieke van God. God
als schepper, bevrijder en herder is volstrekt uniek.
De consequentie daarvan is: bemin je naaste als jezelf.
Juist dat unieke van God als herder en bevrijder van
allen (van het volk) roept op tot het consequent gaan
van de weg van de naastenliefde.
Voor joodse mensen is de
tekst waar het evangelie naar
verwijst heel belangrijk:
‘Luister, Israël! De HEERE,
onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw
God, liefhebben met heel uw
hart, met heel uw ziel en met
heel uw kracht’ (Deut. 6, 4-5).
Het is zó belangrijk dat het
opgeschreven is op een klein
stukje papier.
Dit papier zit in een klein
kokertje dat op de deurpost is vastgezet: de mezoeza.
Mezoeza is een Hebreeuws woord dat letterlijk
deurpost betekent. Met mezoeza wordt zowel het
kokertje als het rolletje met tekst aangeduid. Gelovige
Joden kussen het of raken het even aan telkens als ze
langs de mezoeza lopen. De mezoeza werkt op die
manier als een herinnering aan Gods woorden.
Het fundament van ons geloof, vind zijn oorsprong dus
in het joodse geloof. God dienen en mensen recht
doen, was toen en is nu actueel.
Als Jezus zegt dat er geen gebod voornamer is dan
deze twee, plaatst Hij ze feitelijk op één lijn. God
beminnen en je naaste als jezelf. Het gaat om deze
drieslag die nauw met elkaar verbonden zijn.
God beminnen met alles wat je in je hebt, kan abstract
blijven of zich beperken tot een serie liturgische of
rituele praktijken. God is immers niet zichtbaar. Je
ontmoet Hem niet rechtstreeks. Hoe zou je Hem dan
kunnen beminnen, liefhebben? De naaste ontmoet je
wel. Het scheppingsverhaal zegt dat de mens beeld is
van God. In het gelaat van de ander doet God een appèl
op ons om die concrete naaste te dienen.
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Groeien naar Gods beeld en gelijkenis doen we
allereerst door Hem lief te hebben. Als we God
liefhebben met hart en ziel, gebeurt de liefde voor onze
naaste ons vanzelf. De weg van liefde voor onze
medemens is dezelfde weg die ons naar God voert en
maakt dat we steeds dichter bij God komen. Jezus zegt
het ons vandaag: 'Hem liefhebben met heel ons hart en
heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste
liefhebben als onszelf.' Als we dat begrijpen, mogen
we erop vertrouwen dat we niet ver van het koninkrijk
van God staan.
Met ‘naaste’ wordt niet alleen degene bedoeld waar je
goed mee op kunt schieten, of die bij je in de buurt
woont, nee, die naaste kan iedere mens zijn.
Thomas Merton (katholiek theoloog) 1915-1968)
beschreef het zo: ‘Ieder ander mens is een stuk van
mijzelf, want ik ben een deel en lid van de mensheid.’
Beide geboden benadrukken dat het centrum van mijn
bestaan niet in mijn eigen ik ligt, maar in de
verbondenheid van dat ik met God en met de naaste.
Misschien is het gebod om de Ene en Enige God lief
te hebben met al onze krachten wel een aansporing om
ons bewust te worden van de eenheid van alle mensen.
Wie dat tot zich laat doordringen, kan niet anders dan
de naaste liefhebben als zichzelf. Dat betekent niet dat
ik word geacht dag en nacht voor elke mens klaar te
staan, dat is ondoenlijk en brengt alleen maar
schuldgevoel met zich mee. Het betekent wel dat ik het
lijden van een ander even sterk voel als dat van mezelf.
En dat ik de vreugde van een ander beleef als was het
mijn eigen vreugde.

Gebed
Goede God,
vandaag staan wij stil
bij uw gebod van liefde:
liefde voor U en voor elkaar.
Houd in ons het besef levend
dat uw Liefdeswet een geschenk is
waarop wij met dankbaarheid
mogen antwoorden.
Wij bidden U daarom:
help ons om dat gebod na te leven
niet alleen met ons verstand,
maar met hart en ziel
opdat de liefde vermenigvuldigd wordt.
Door Christus, onze Heer. Amen.

10 dingen die God je niet zal vragen
op de laatste dag…
God zal niet vragen
met welk type auto je gereden hebt.
Hij zal vragen hoeveel mensen je vervoerd hebt die
zelf geen vervoer hadden.
God zal niet vragen
op vierkante meter grond huis was gebouwd.
Hij zal vragen hoeveel mensen je verwelkomd hebt in
je huis.
God zal niet vragen
hoeveel kleren je in je kast had hangen.
Hij zal vragen hoeveel mensen je hebt geholpen om
aan kleding te komen.
God zal niet vragen hoe groot je laatste salaris was.
Hij zal je vragen hoe je dat niveau hebt bereikt.
God zal niet vragen naar je titel en de functie.
Hij zal je vragen of je je werk zo goed mogelijk hebt
uitgevoerd conform je kwaliteiten.
God zal niet vragen hoeveel vrienden je had.
Hij zal je vragen voor wie je zelf een vriend was.
God zal niet vragen in welke buurt je gewoond hebt.
Hij zal je wel vragen hoe jij je buren hebt behandeld.
God zal je niet vragen naar je huidskleur.
Hij zal vragen naar je inborst.
God zal niet vragen waarom het zolang duurde eer je
bij Hem verlossing zocht.
Hij zal je liefdevol begeleiden naar je plaats in de
hemel.
God hoeft niet te vragen aan hoeveel mensen je dit
verhaal allemaal verteld hebt.
Hij kent het aantal al langer dan jij.
Dominicanen.be
Mededelingen
Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn
te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.
Mocht u niet over internet beschikken dan is de
uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.
Alle goeds en een prettig weekend gewenst.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen

Gebed

Op een dag wordt aan Jezus gevraagd: Wat is het
allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat. Jezus verteld
dat er maar één God is en God het allerbelangrijkste
is! Je moet je goed inspannen om van God te houden.
Je hart moet erbij betrokken zijn, je verstand moet je
ervoor gebruiken, je handen en je voeten moeten
meedoen, kortom alles wat je bent moet meedoen.
Daarnaast is net zo belangrijk dat je van je
medemensen houdt zoals je van jezelf houdt. Deze
twee dingen zijn het belangrijkste.

Goede God, als je houdt van iemand
dan doet je hele lichaam mee.
Je denkt aan elkaar, je omarmt elkaar,
je doet aardige dingen voor elkaar.
Ons hoofd, ons hart, onze handen, onze ogen,
ze kunnen ieder op een eigen manier vertellen
dat er liefde is.
Ook van God houden wij.
We laten dat zien
door goed te zijn voor Gods schepping,
voor mensen en dieren, voor al wat er leeft.
Help ons om elke dag het goede te doen
dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen
Kinderwoorddienst.nl

Knutselwerkje:
Knip het hartje uit en versier het met plakkertjes.
Vul je eigen tekst in op de plakkertjes

