
Meditatie

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit 
is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf (Matth. 22:37-39).

‘Jij en de (A)ander’

In de samenvatting van Gods geboden blijkt dat de Heere groot belang hecht aan de verhouding 
tussen ons en de (A)ander. De Heere Jezus Zelf spreekt in die samenvatting over onze verhouding tot
God, de Ander, en over onze verhouding tot onze naaste, de ander.
We kunnen deze verhouding ook met een bekend symbool weergeven, waardoor we het 
gemakkelijker kunnen onthouden: een kruis.
Juist in het kruis van de Heere Jezus wordt de betekenis van deze woorden zichtbaar. De liefde tot de 
Heere God in de staande balk. De liefde tot onze naasten in de liggende balk. Zo laat dat kruis ons de 
reikwijdte van het lijden en sterven van de Heere Jezus zien. Dat kruis leert ons dat de liefde voor de 
Heere God boven alles uit moet gaan, zelfs boven ons eigen leven. Durf jij dat te zeggen, dat je de 
Heere meer liefhebt dan je eigen leven?
Het gaat niet allereerst om de ander, maar om onszelf. Om onze houding naar de Heere God, om 
jouw houding naar je naaste. Zo begint het grote gebod immers: U zult! Het gaat dus over ons 
persoonlijk. Het gaat erom dat wij de Heere liefhebben en dienen boven alles. Dan pas kun je 
werkelijk praten over jouw relatie met de (A)ander. Dus de belangrijkste vraag is: 

Wie ben jij voor God en Wie is de Heere voor jou? Ben je een christen?

Wat maakt ons dan een christen? Christen ben je, wanneer je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van 
God is. Dat is de kern. Een christen gelooft in Jezus Christus. In alles wat Hij gedaan heeft om 
mensen zoals wij met God te verzoenen. In alles wat Hij gedaan heeft om de Heere Zijn eer terug te 
geven en onze zonden te kunnen vergeven. 

Ben jij een christen? 

Die vraag moet ieder persoonlijk beantwoorden. En zolang je nog niet kunt zeggen, niet durft te 
belijden, dat je werkelijk christen bent, zit het met die relatie tot de Ander niet echt goed. Want dan 
draait je leven allereerst om jezelf. Misschien houd je je wel aan alle regels, ben je wel een echte refo. 
Maar ook een refo moet christen zijn of worden! Regels alleen helpen niet als het gaat om het geloof 
in God, in de Heere Jezus. 
Wat moet je iemand dan meegeven die de Heere nog niet kent? En hoe doe je dat dan, wanneer je 
zelf de Heere niet echt kent? Wat zeg je dan tegen je collega? Dan zijn onze woorden hol, leeg omdat 
ze niet uit ons hart komen. Het is onze diepste overtuiging niet en daarom hebben we er ook niet alles 
voor over. En daar prikt die ander zo doorheen, die heeft echt wel in de gaten of het uit je hart komt of 
niet. Sta er dan eens bij stil hoe jij omgaat met die (A)ander!
Wat zeg je, wanneer er een collega naast jouw werkplek staat te vloeken? Of de Bijbel een 
waardeloos boek vindt. De spot drijft met de heilsfeiten, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. Met het lijden en sterven van de Heere Jezus. Want juist dan is het belangrijk dat wat je 
zegt, ook uit je hart komt. Uit liefde voor God en voor je collega.
Wanneer je door Woord en Geest werkelijk christen geworden bent, dán heb je echt wat te zeggen. 
Dan heb je iets om te laten zien, om te laten merken aan je collega. 
Dan kun je geen dag zonder de Heere God en begin je de dag met Hem. Hem dankend dat je nog een
dag van Hem gekregen hebt, om Zijn getuige te zijn. Om Hem de eer te geven van alles wat je doen 
mag. Om door jouw leven aan anderen te laten zien Wie de Heere voor jou is. 
Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij maakt het beeld van God weer zichtbaar in het leven van 
iedereen die in Jezus Christus gelooft. Geeft ons de woorden om met anderen te spreken over je 
liefde tot God. Dan wil je graag dat zij zien Wie God voor jou is, hoe lief jij Hem hebt. En wanneer het 
om je naaste gaat, om de ander, dan vallen de verschillen van ras en afkomst weg. Want ook die 
ander is, net als jij, zonder God verloren. Dan ga je anders om je heen kijken en zie je vele mensen 
die zonder God leven. Dan zie je een wereld vol verloren mensen, terwijl jij weet Wie hen redden kan. 
Terwijl je hen uit liefde allemaal wel bij de Heere zou willen brengen. 
Daarom probeer je hun iets van Gods liefde te laten zien, door er voor hen te zijn. Bijvoorbeeld 
wanneer er in hun privéleven iets moeilijks gebeurt. Maar ook door trouw te zijn in je werk. Niet de 
kantjes ervan af lopen, maar er zijn. Want ons leven, ook ons werkend leven, hoort te getuigen van 
onze liefde voor de (A)nder. Ik heb lief, omdat de Heere mij liefheeft.



Aan Gods liefde voor ons hoeven we niet te twijfelen. Daar getuigt de Heilige Geest van met die 
bekende woorden: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
En Hij bewijst die liefde op het kruis op Golgotha. Daar, aan dat kruis, stierf Christus, niet alleen voor 
Zijn discipelen, niet alleen voor de mensen die van Hem hielden. Maar, zegt Paulus: God echter 
bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
Toen wij nog in de zonden leefden, had de Heere ons al lief, daar hoefden en konden wij niets aan 
doen. Die liefde van God reikt uit naar alle mensen op deze wereld. En wie die liefde kent, er door het 
geloof in deelt, zou willen dat alle mensen op deze wereld erin zouden delen. Ook die moslim, die 
hindoe en ja, ook die atheïst. Ieder mens! 
Want wie deelt in Gods liefde, gaat God liefhebben en heeft zijn naaste lief! 
Zo wordt het kruis van Christus zichtbaar in je leven. Zien de mensen die kruisvorm van liefde: Omdat 
je God liefhebt boven alles en je naaste als jezelf!
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