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Johannes 13: 30-38 / Deuteronomium 6: 1 – 9. 
Pelgrimskerk 15 mei 2022 
 
 
De oude naam voor deze zondag is: Cantate! 
Zingt…gebiedende wijs, een gebod, 
ontleend aan Psalm 98. 
“Zingt een nieuw lied voor God, de Here. 
want Hij bracht wonderen tot stand ” 
Een vrolijk gebod. 
 
Zowel in de tekst uit Deuteronomium  
als in die van Johannes vált het woord: 
Houdt u aan de geboden,  
dan zal het u goed gaan in uw leven. 
Jezus zegt: Ik geef jullie een nieuw gebod: 
dat je elkaar liefhebt… 
zoals ik jullie heb liefgehad.. 
 
Het is goed om op deze zondag, 
Zo kort na de nationale feestdagen 4 en 5 mei 
.Deuteronomium te horen. 
 Hoor Israël, de Heer is onze God, 
 de Heer is de enige! 
Zodra een joods kind iets kan leren 
zal deze regel wel de eerste zijn. 
Want hij klinkt aan het begin van het leven en van de dag,  
en aan het eind van de dag en van het leven. 
Want deze God is de bevrijder. 
Dat gaat aan alles vooraf: 
 Ik ben de Heer uw God 
 die U uit de slavernij hebt geleid 
 
Uit een fles, gevonden in de puinhopen van het getto van Warschau 
kwam een tekst – zo wil het verhaal – 
van Jossel Rachower, een man uit een rabbijnengeslacht. 
Hij schreef het terwijl het getto in vlammen staat. 
 
“Ik kan U niet prijzen voor wat U moet dulden. 
Maar ik zegen U en loof U om uw schrikwekkende grootheid 
die moet wel geweldig zijn, 
als zelfs dat wat nu gebeurt op U geen indruk maakt. 
En juist omdat Gij zo groot zijt en ik zo gering, bid ik: 
Ik waarschuw U omwille van uw naam 
Houd op, uw grootheid te bewijzen, 
door al die ongelukkigen te slaan!... 
Het zal U niet gelukken. 
U kunt mij slaan, mij het beste en kostbaarste afnemen 
wat ik op de wereld heb.  
U kunt me ten dode toe pijnigen – 
ik zal altijd aan U geloven. 
Ik zal U altijd liefhebben – ondanks U zelf! 
En wat mijn laatste woorden aan U zijn, 
mijn toornige God: 
het zal U niet gelukken! 
Ge hebt alles gedaan 
om maar niet aan U te geloven 
en aan U te twijfelen. 
Maar ik sterf, zoals ik geleefd heb, 
in rotsvast geloof aan U! 
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Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, 
de Eeuwige alleen!” 
 
Wat een liefde voor God, 
met hart en ziel, en met inzet van alle krachten! 
 
In grote en kleine verhalen werden 
de verbijsterende gebeurtenissen van WO II 
in deze dagen weer in de herinnering geroepen; 
maar ook de dankbaarheid dat dié oorlog is verdwenen. 
Desondanks, sindsdien weer oorlog genoeg 
onvrede en onzekerheid alom 
De oorlog in Ukraine confronteert ons opnieuw 
Met verbijsterende beelden en verhalen 
Jaagt mensen op de vlucht 
Jaagt ons ook schrik aan en onzekerheid 
  
Wat zal er gebeuren 
Hoe moet het verder. 
.Na Pasen hebben de leerlingen van Jezus 
moeten ontdekken hoe ze zonder Jezus verder moeten. 
In het evangelie van Johannes –  
geschreven tegen het einde van de 1e eeuw, 
60, 70 jaar na Christus – 
vinden we de reflectie van die zoektocht. 
 
In het fragment dat we hoorden is de sfeer niet vrolijk. 
Jezus’ sterven staat voor de deur. 
Judas is net van de maaltijd weggelopen. 
Het was nacht! staat er veelzeggend. 
 
Jezus gaat het dan hebben over als Híj er niet meer is. 
Eerst zegt Hij dat de grootheid van God door Hem zichtbaar is geworden. 
Is dat de ‘grootheid ‘ waar Rossel Jachower tegen op liep in het getto van Warschau ? 
Grootheid als een soort tegenbewijs van Gods liefde? 
Eén groot besef van Gods afwezigheid, 
waar de mensen vaak over vallen 
als ze geconfronteerd worden met lijden. 
Als God liefde is, hoe kan dit dan gebeuren… 
met die God wil ik niets te maken hebben. 
Maar de toon van Rossel Jachower is een andere, hoe bitter ook. 
 
De grootheid die Jezus op het oog heeft 
is die van de Heer die zei:  
Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is 
Ik heb hun jammerklachten gehoord over hun onderdrukkers 
Ik weet hoe ze lijden. 
In zijn belijdenis: Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God de Eeuwige alleen 
klinkt uiteindelijk ook Rossel Jachowers geloof mee, dat God de ellende heeft gezien. 
Daarin ligt immers Gods grootheid. 
En in Jezus komt geen ándere grootheid, heerlijkheid, aan het licht. 
Wat aan het licht komt, is aan de duisternis ontrukt. 
Dan gaat de weg naar de vrijheid open. 
Op de derde dag, op Pasen, is Jezus dan ook gezien – 
niet de machthebbers,  
Pilatus, Herodes, die van Juda en de dood, 
hebben het laatste woord,  
maar Jezus. 
 
Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. 
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Jullie zullen me zoeken… 
Dat is natuurlijk waar. 
Wij zoeken Jezus. 
Wat moeten we zonder Hem? 
Die eeuwige vragen zonder antwoord. 
Was Hij er maar… 
Waar ik heen ga kunnen jullie niet komen, 
nog niet komen. 
Dat heb ik tegen de Joden gezegd  
( dat zijn ‘die van Juda’ de Joodse leiders - zie Joh 7) 
en dat zeg ik nu ook tegen jullie. 
 
Jezus had toen tegen de Joden gezegd:  
jullie zeggen de wet te houden maar dat doe je niet echt, 
jullie komen misschien wel een heel eind, maar niet ver genoeg. 
jullie houden in je wetbetrachting je eigen identiteit overeind 
maar dat sluit de weg naar de vrijheid af, voor anderen en voor jezelf. 
Waar ik kom kunnen jullie niet komen. 
Ik daal af naar de diepste machteloosheid. 
 
Dat zegt Jezus nu ook tegen zijn vrienden. 
Aan de Paasmaaltijd. 
Als de kruisiging niet meer ver weg is. 
Als Judas al onderweg is. 
Als het nacht is. 
 
Maar jullie geef ik een nieuw gebod. 
Heb elkaar lief. 
Een nieuw gebod? 
Is dat dan nieuw?  
Nieuw is dat wat nog niet gebruikt is, wat je pas gekocht of gekregen hebt 
De Farizeeën, de Joden, stelden een eer in het houden van álle geboden. 
Daarin lag hun kracht. In hun letterlijkheid, hun fundamentalisme 
Inderdaad alle geboden hebben ze. 
Maar één hadden ze ongebruikt gelaten. 
Want dat betekent het woord ‘nieuw’ 
In hun ijver, hun ‘ liefde ‘ voor de wet 
om alle geboden te bewaren, vergaten ze de liefde, 
die bleef ongebruikt. 
 
‘Nieuw’ wil dus niet zeggen dat het niet te vinden was in de thora; 
de liefde is daar het één en het al van de wet. 
Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad, zegt Jezus. 
 
Wetticisme, strenge wetsbetrachting, heeft niet lief. 
Die tracht de ander te overtroeven. 
Die is beschuldigend:  
kijk eens hoe goed ik ben 
dat doe je me niet na. 
die perfectie, die zuiverheid, die precisie… 
Daar kun jij niet aan tippen. 
Daar ben jij nog lang niet! Daar kun jij niet komen. 
 
Deze redenering neemt Jezus over. 
Je zult me zoeken, maar waar ik heen ga kunnen jullie niet komen.. 
maar dan andersom: 
niet: zo perfect, zo zuiver… 
maar: zo laag, zo nederig. 
niet: zo eervol, maar zo schandelijk, 
zo ten prooi aan de het oordeel van de mensen 
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zo het mikpunt van elk misnoegen 
Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. 
Daaraan kan iedereen zien dat je mijn leerlingen bent. 
 
Petrus komt nog even in beeld. 
Die was nog wat blijven hangen bij een vorige fase. 
Waarom kan ik u niet volgen?  ik wil mijn leven voor u geven! 
Maar hij had nog niet goed begrepen  
wat het nieuwe gebod inhield: heb elkaar lief… 
Hij had geprotesteerd toen Jezus liet zien 
hoe dat is, die liefde, toen hij zijn voeten wilde wassen… 
Jij je leven voor me geven? 
Voor de haan kraait zul je me driemaal verloochenen. 
De haan kondigt met zijn kraaien de komst van de nieuwe dag aan. 
Nu is het nog nacht. 
Dat zei Johannes toen Judas was weggegaan. 
Dat was de nacht waarin Jezus voor de hogepriester werd gesleept. 
Het begin van zijn einde. 
De neergang. 
Uit liefde zal hij sterven. 
 
Ik geef jullie een nieuw gebod zegt Jezus: heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad zo moet je ook elkaar liefhebben. 
 
Het rapport ‘God in Nederland ‘ bevat veel getallen; 
over de terugloop van de kerk en zo, vergeleken met vroeger. 
Het globale beeld is dat het met de werfkracht van de kerk niet best is gesteld. 
Veel mensen vinden het prima dat de kerk er is en ook moet blijven. 
Zelf willen ze er niet zo veel mee te maken hebben. 
Het diaconaat, maatschappelijke hulpverlening, 
dienstverlening in de derde wereld krikken het imago wel wat op. 
Om die dingen staat de kerk wel aardig goed bekend. 
Er is een tijd geweest dat we in de kerk heel precies wisten 
hoe het niet moest met de bewapening, met de apartheid, met de politiek en met de economie. 
Misschien hadden we het soms ook wel bij het rechte eind,  
hielden we alle geboden, maar lieten dat ene, de liefde ongebruikt 
 
Maar we zijn ook bescheidener geworden. 
De tijd waarin we leven, tussen Pasen en Pinksteren, 
is daarvan haast een symbool 
een tijd van vragen en zoeken 
een tijd van wachten en hopen 
een adventstijd ook, hoopvol, 
het wordt Pinksteren 
er zal een morgen zijn vol nieuw geluid 
God geef ons de kracht steeds opnieuw te zingen. 
 
Daarom tot slot een kort persoonlijk woord. 
Dat ook deze kerk het lot gaat delen van vele andere 
en de deuren moet sluiten is verdrietig voor de geloofsgemeenschap 
en het is niet de eerste keer in Amstelveen – Buitenveldert. 
Al blijven er nog plaatsen 
Waar Gods bevrijdend woord klinkt, Waar gebeden wordt en de lofzang gaande gehouden. 
Ik heb daar ook mijn bijdrage aan mogen leveren in de voorbije jaren 
Maar die tijd is nu aan het voorbijgaan bij het ouder worden. 
Daarbij komt mijn afnemende gezondheid. 
Maar ik ben blij dat ik in uw gemeente die me zo lief was 
waar het nooit ontbrak aan mooie muziek nog een keer mocht voorgaan. 
En op zondag Cantate is geen mooier slotwoord eigenlijk dan dit”: 
Lof zij U Christus, in eeuwigheid  - Amen.    


