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Dia 01 
 
Intro 
Jullie zijn begonnen aan een nieuwe serie : ‘Wat leerde Jezus ons eigenlijk?’ 
Als vervolg op de serie van vorig jaar: wat er aan Jezus vooraf ging.  
Mooi thema, mooie om stil te staan bij wat Jezus leerde en daar de bron van leven te vinden. 
 
Ik wil beginnen met een schilderij dat laatst in het nieuws was. 
Het is een van Gogh.  
Een echte van Gogh, hoewel men er lang onderzoek naar heeft moeten doen om werkelijk 
vast te stellen dat dit werkelijk een van Gogh is.  

Waarom twijfelde men zo lang?  
Om dat van Gogh dit schilderij gemaakt heeft tijdens een psychose - hij was zichzelf niet 
meer; hij was ziek en het leven was aan het verdwijnen in hem. 
 
Dia 02 
Jij en ik gaan er anders uitzien wanneer het leven uit ons verdwijnt. Onze selfies veranderen 
naar onze gemoedstoestand. 
Laten we daar eens bij stilstaan en dit meenemen in het onderwijs van Jezus.  
 

Dia 03 
I. Wat leerde Jezus eigenlijk?  
Over het algemeen wordt de Bergrede gezien als het manifest van Jezus - dat wat Jezus 
leerde. 
De Bergrede is de lange versie van Jezus' onderwijs en daar zal de komende weken wel veel 
uit geciteerd worden. 
 
Er is ook een kortere versie van wat Jezus leerde.  
Alles wat Jezus leerde, maar ook alles wat de Bijbel je wilt leren kun je samenvatten in twee  
wetten, regels, bronnen:  

 
Dia 04 
Lucas 10:25: 
25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet 
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de 
wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en 
uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult 
leven.’  
 
Jezus zegt deze woorden nog een keer als de farizeeërs hem vragen wat het grootste gebod 
is. Hij citeert dan het OT: Hoor o Israel… en voegt dat 'naaste als jezelf' toe.  
En dan zegt Hij: Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ - Mat 22:40  
 
M.a. w.: als je God liefhebt en je naaste als je zelf, hoef je je nergens zorgen over te maken 
of je wel bijbels leeft en aan alle wetten voldoet!  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Twee wetten op het eerste gezicht:  
1. God liefhebben en 
2. Je naaste als jezelf. 

Dia 05 
II. Wetten of leefregel of intentie of bron?  
Je kunt deze twee adviezen van Jezus lezen als wetten. Je moet God liefhebben en je moet je 
naaste liefhebben. Maar liefde laat zich niet sturen door wetten. Ik houd niet van Hanne 
omdat dat straks moet als we getrouwd zijn.  
Wat Jezus hier zegt is geen wet…, zelfs niet eens een leefregel.  
 
Veel meer een intentie, zoals de moderne filosofen duiden. Jouw motivatie waarom je dingen 
doet die je doet.  
Ik zou nog liever spreken over twee bronnen van leven waaruit je kunt putten.  
Je put uit de bron van de wederzijdse liefde van God en je put uit de bron van je liefde voor 
je medemens. Uit die bron komen je daden voort. Niet omdat dit nu eenmaal moet… 

Kijk nog eens naar de vraag: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige 
leven?’. Als evangelischen koppelen dit heel snel aan redding en daar is veel voor te zeggen, 
maar de vraag is naar deel krijgen aan het leven dat nu begint en eeuwig zal duren. 
Deel krijgen aan het leven, is putten uit  de bron van de liefde van God en die liefde 
doorgeven aan je naaste - dat is leven!  

Dia 06 
III. Onze schilderijtjes.  
We maken allemaal selfies. Zelfportretten. Soms zelfs een zelfportret van wanneer we niet in 
ons beste doen zijn - zoals van Gogh blijkbaar gedaan heeft. En als we dat doen vragen 
mensen zich af: is dit werkelijk een van Gogh; is dit werkelijke Henk? 
 
Jouw en mijn mens zijn is als een selfie. Hoe mensen jou zien!  
En jouw zelfportret hangt aan twee draadjes.  
1. God liefhebben en 
2. Je naaste als jezelf. 

Die twee intenties, die twee bronnen maken wie jij bent.  
Uit die twee bronnen putten jij en ik ons leven.  
 
Dia 07 
Knip je een van de draadjes door, dan hangt je selfie scheef en krijgen we een raar beeld van 
jou. Mensen gaan twijfelen of jij dat nog wel bent. Je selfie wordt flets en grauw.  
 
Het is niet voldoende om alleen maar God lief te hebben of alleen je naaste, die twee 
draadjes houden jou in goed evenwicht!  
 
Maar hoe doe je dat nu? Nou het goede antwoord is eigenlijk: dat DOE je niet!  
Liefde is geen zaak van doen, maar van aanboren van een energiebron, een levensbron.  
 
Liefde is verbondenheid met die ander… God en je medemens  
 
Ik heb Hanne lief en dat motiveert mij dingen te doen.  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Ik kan alleen mijn liefde onderhouden en stimuleren?  
Hoe stimuleer je je liefde? Door tijd door te brengen.  
 
Door in verbondenheid te blijven.  
Liefde is verbondenheid met die ander… God en je medemens  

Tijd door te brengen met God om je liefde voor Hem en zijn liefde voor jou te onderhouden 
- kwaliteitstijd noemen we dat in een huwelijk - tijd met elkaar 1 op 1 is noodzaak in een 
huwelijk.  En niet alleen in een huwelijk, ook in gemeenteleven vriendschapsleven en 
omgang met vreemden wat wij dan evangelisatie noemen.  

Dia 08 
IV. Vandaag gaan we dat doen met het avondmaal als functioneel instrument.  
We gaan avondmaal vieren om onze liefde naar God en naar onze medemens te 
onderhouden. 
 
Beginnen met uitdelen van de Beker. Iedereen mag deelnemen als je je liefde tot God wilt 
versterken. 
Terwijl de beker wordt uitgedeeld, vraag ik jullie te mediteren over deze twee teksten: 

Hebr 10:19  

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in 
het heiligdom, 20omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand 
heeft, door het voorhangsel heen.  

Luk 10:27 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en 
met heel uw verstand… 

En als je de beker hebt ontvangen wil je dan het gesprek met Vader God aangaan, op basis 
van het feit dat het bloed zomaar bij Vader mag komen en je mag gaan zeggen hoeveel je 
van Hem houdt.  
 
Neem daar rustig de tijd voor, om samen met Vader te praten over je liefde voor Hem.  
 
Afronden. 
 
Dia 09 
Ik wil vragen om twee stukjes brood te nemen:  
 
We gaan nu het brood nemen en met het brood denken we aan onze naasten, onze buren, 
collega's en onze familieleden. Mensen die we vaak tegenkomen. 

Een stukje brood mag je nemen en in gebed je één verklaren met Jezus en vragen aan Jezus 
om zijn liefde in jouw te delen met een ander.  
 
Mediteer even over deze teksten:  
Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar 
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Joh 13:34  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En met het tweede stukje brood vraag ik je naar iemand toe te gaan en iets bemoedigends of 
iets liefdevols tegen die ander te zeggen. Dat hoef geen profetie te zijn, maar gewoon een 
uiting van je liefde voor die ander. Als zeg je iets als: Ik mag jou erg graag. Of ik vind jou een 
mooi mens! En deel dan het brood waarmee je je eenheid in de Heer verklaart. 

Kom je brood te kort, hier vooraan ligt genoeg om naar meer mensen te gaan.  
 
Ook hier nemen we weer flink wat tijd voor.  
 
Als het aanbiddingsteam gaat spelen, willen jullie dan weer op je stoel plaatsnemen, dan 
sluiten we dit gedeelte van de de dienst gezamenlijk af, waarna je daarna verder mag gaan 
met koffie en koek als instrument.
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