Je leven geven
Planet Wardo zingt het lied Belong. ’Je vond me, gebroken. Toch ving je me op, en liet me zien
dat ik ergens thuishoor.’
De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 12.
“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”
Deze woorden kun je vaak lezen op oorlogsmonumenten. Ze spreken van het offer dat
gebracht is door hen die in de strijd zijn gevallen. Hoe betekenisvol ze ook in deze context zijn,
zie ik dat ze ook een betekenis voor mij in mijn leven kunnen hebben die verder gaat dan deze
militaire context?
“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik jullie.” Misschien voel ik mij dankbaar dat ik zo
gekozen ben. Misschien zou ik meer willen weten waartoe ik precies gekozen ben. En nog
meer specifiek en onmiddellijk, hoe kan ik die gave die mij gegeven is, deze vriendschap met
Christus, in de dag die voor me ligt ten volle beleven?
Wanneer je opnieuw luistert naar dit fragment, merk dan op welk radicaal onderscheid Jezus
maakt tussen slaven en vrienden. De betrokkenheid van een slaaf is altijd beperkt. Slaven
doen alleen wat hen is toegestaan of wat hen opgedragen is te doen. Hij noemt zijn
volgelingen vrienden. Met een intieme vriend
deel je alles. Als je luistert, merk dan op hoe jij je zou voelen als je louter een slaaf zou zijn, en
welk gevoel het geeft te weten dat Jezus je roept als zijn vriend…
Spreek nu tot God met je eigen woorden over wat vriendschap met Jezus voor jou betekent.
Spreek over de manier waarop je die vriendschap met Jezus zou willen verdiepen.
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