
Fonteinkerk, 24 januari 2021 
Lezing: Johannes 15:5-11 
 
In deze tijd van crisis worden ons steeds meer geboden opgelegd: voortdurend je handen 
wassen, afstand houden, en in openbare gebouwen een mondkapje dragen. Sinds gisteren is 
daar weer een nieuw gebod aan toegevoegd: binnen blijven tussen 9 uur ’s avonds en half vijf 
’s ochtends. Aan heel veel reacties kun je merken dat mensen (mensen in het algemeen en 
Nederlanders in het bijzonder) het niet prettig vinden om zó de wet voorgeschreven te krijgen. 
De minister-president speelt daarop in door met een vies gezicht uit te leggen hoe vreselijk hij 
het vindt om op deze manier de vrijheid van de mensen te moeten inperken. 
 
In de afscheidswoorden aan zijn leerlingen heeft Jezus het herhaaldelijk over een nieuw 
gebod. Dat begint al in Joh. 13:34, als Hij zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar 
lief.” In de lezing van vandaag hoorden we diezelfde opdracht in iets andere bewoordingen: 
“Blijf in mijn liefde; je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt…” En als we ook 
vers 12 zouden hebben gelezen: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb 
liefgehad.” Ook hier zouden we met gepast verzet op kunnen reageren: het liefhebben van 
elkaar, - waarom moet dat een gebod zijn? Gaat de spontaniteit, gaat de aardigheid van het 
liefhebben er niet vanaf als het op commando moet? Liefde op bevel: is dat eigenlijk nog wel 
geloofwaardig? 
 
De Duitsers kennen de uitdrukking “das Gebot der Stunde”, het gebod van dit moment. Daar-
mee bedoelen ze een zaak die nú moet plaatsvinden of waaraan we nú moeten werken, zonder 
uitstel en zonder twijfel, iets dat de allerhoogste prioriteit heeft. Vaak is er dan sprake van een 
probleem of een crisis. Om het probleem op te lossen of onder controle te houden, móéten er 
bepaalde dingen gedaan worden. We zouden dus de coronamaatregelen van deze tijd “Gebot 
der Stunde” kunnen noemen: niemand heeft erom gevraagd en niemand zat erop te wachten, 
maar er móéten regels en afspraken komen om de crisis onder controle te krijgen. 
Als Jezus zijn leerlingen toespreekt, vanaf het slot van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17, 
is de sfeer crisisachtig. Jezus vertelt dat Hij hen gaat verlaten, en zijn leerlingen reageren 
daarop met ontstelde vragen. “Heer, waar gaat U naartoe? En waarom kunnen we niet met U 
meegaan? En hoe moeten wij dan verder, zonder U?” Jezus reageert daarop met woorden van 
verbondenheid. De Geest zal over hen komen, zodat zijn vrienden niet als weeskinderen 
achter zullen blijven. Ze zullen als ranken verbonden blijven met de wijnstok, en zo zullen zij 
altijd met Hem samen zijn. En ook zijn gebod van liefde is een oproep tot verbondenheid: via 
de liefde zullen ze verder gaan in het spoor van Jezus, en zullen ze ontdekken dat Jezus heel 
dichtbij blijft, en zelfs in hen blijft, zoals ook zij in Jezus blijven. Op die manier is de liefde 
“Gebot der Stunde”: via de liefde zullen zij het afscheid te boven komen, en zullen zij zich 
voorgoed met Jezus verbonden weten. 
 
Er staan zeven “Ik ben”-woorden in het Johannesevangelie. “Ik ben het brood des levens” is 
de eerste, en “Ik ben de ware wijnstok” is de laatste uit deze reeks. Met deze “Ik ben”-
woorden vertelt Jezus wie Hij ten diepste is. Ze verwijzen naar de Naam waarmee God zich 
bekendmaakt aan Mozes, in het verhaal van de brandende braamstruik: “Ik ben die Ik ben.” 
Velen hebben deze Naam uitgelegd als een verklaring van nabijheid: “Ik ben met jullie, Ik zal 
er voor jullie zijn, altijd en overal.” “Ik ben het brood des levens” is de eerste, en “Ik ben de 
ware wijnstok” is de laatste uit deze reeks in het Johannesevangelie. Het begint dus met 
brood, en het eindigt met wijn. Daarin ligt óók een verwijzing naar het gebroken lichaam en 
het vergoten bloed van Jezus, naar zijn liefde voor de mensen over alle grenzen heen. In Jezus 
komt Gods liefde ons heel nabij. Bij Hem gaan de mensen boven alles. Hij heeft zelfs zijn 



leven voor hen over. Dat heeft de geschiedenis voorgoed veranderd. Vanaf de komst van 
Jezus zijn het licht en de liefde sterker dan duisternis en dood. Daarom is Jezus onlosmakelijk 
verbonden met blijdschap: zijn leven brengt vreugde in het bestaan. In Dir ist Freude! 
 
Maar dat is ook de bedoeling van zijn nieuwe gebod. In vers 11 horen we Hem zeggen: “Dit 
zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.” Als Jezus 
ons zijn gebod oplegt, is dat niet om ons in een keurslijf van regels en plichten te dwingen. 
Integendeel: het gaat er juist om dat we de blijdschap van het leven ontdekken, als we het 
avontuur van de liefde met Hem aan durven gaan. Voor ons als calvinisten, opgegroeid met 
het besef dat mensen tekort schieten en dat de wereld een tranendal is, valt het misschien niet 
mee om dat geloof te omarmen. Heeft het volgen van Jezus werkelijk met vreugde te maken? 
En toch: als we in onze herinneringen eens nagaan welke momenten ons werkelijk blij hebben 
gemaakt, dan zullen we zien dat die momenten altijd met verbondenheid, geborgenheid en 
liefde te maken hebben. Natuurlijk waren we ook blij met die promotie en die nieuwe fiets en 
die geslaagde operatie, maar in wèrkelijke blijdschap zit altijd een aspect van liefde! Het 
gebod om lief te hebben is eigenlijk de opdracht om de ware vreugde van het leven te vinden. 
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.” Het zou weleens een 
“Gebot der Stunde” kunnen zijn om juist in een tijd van crisis de liefde hoog te houden. Dus: 
liefde voor de samenleving, door je te houden aan de regels, in het besef dat we alleen door 
samen te werken een crisis te boven kunnen komen. Liefde voor de mensen om je heen, door 
even wat extra aandacht aan ze te geven, of even wat meer geduld met hen te hebben. Liefde 
voor jezelf, door ruimte te maken voor je eigen rust en ontspanning, en door met milde ogen 
te kijken naar je eigen onrust en ongeduld, en naar je momenten van somberheid en wanhoop. 
De liefde zal ons verbonden houden, met onszelf, met elkaar en met God. 
 
Jezus is de wijnstok, en wij zijn de ranken. Christus met ons, en in ons, en overal om ons 
heen, in onze harten en daarmee ook in onze handen! 


