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God en liefde, moet je doen

zondag 16-12-2018

Tjeerd de Graaf

Lucas 3, 7-18

Een verlost mens hoeft zich niet in te spannen
om goede daden te doen.
Een mens verbonden aan God leeft als vanzelf goed
Woorden van de Begijnen, een soort leefgemeenschap van alleenstaande vrouwen ontstaan in de 12e
eeuw. Okke Jager, een Gereformeerd Predikant, haalde ze aan in zijn boek ‘opklaring’. Woorden waarvan
hij zich goed realiseert dat ze flink kunnen schuren met onze Calvinistische wortels van hard werken om de
genade van God te verdienen… en zelfs dan is het nooit genoeg.
Als vanzelf het goede doen, kan dat wel?! Het goede doen is toch een hardnekkige klus van vallen en
opstaan, en dan vooral veel vallen! De lastige strijd tussen het licht en het donker in ons.
Juist daardoor kwamen die woorden van de Begijnen bij mij keer op keer bovendrijven.
Een verlost mens hoeft zich niet in te spannen
om goede daden te doen.
Een mens verbonden aan God leeft als vanzelf goed
Zou dat echt waar kunnen zijn? En zo ja… Hoe dan?!
Zwart van de mensen ziet het, bij de Jordaan. Daar waar Johannes het volk voorbereidt op de komst van
Jezus. Zodat ze klaar zijn voor zijn komst, klaar voor hun Redder…
Maar dat gaat zeker niet zomaar. Johannes roept de mensenmassa niet alleen op tot besef van schuld,
berouw en een nieuwe omkeer naar God. En, dat is alleen nog maar het begin, zegt hij, een start die geen
enkele waarde heeft als die omkeer geen vruchten voorbrengt. Dus, willen ze ontkomen aan het oordeel,
willen ze de Liefde en het Licht van God op hun pad vinden, dan kan dat alleen via die route van bekering,
doop en dan hard, heel hard werken om Goede Werken te doen, om zo vrucht te dragen.
Johannes bereidt een volk voor op Jezus’ komst. Daarin beseft hij heel goed dat Jezus hem ver te boven
gaat, dat híj, Johannes, doopt met water. Dat Jézus zal dopen met Geestesadem en Vuur, en dat dat een
doop van een andere orde zal zijn, een nieuwe orde! Maar, Johannes is nog van de oude tijd, de óude orde,
zit nog in die oude groef van schuld, berouw, vergeving en verdienen, keer op keer weer verdienen. Toch
zegt hij het zelf, de nieuwe tijd komt eraan! Hij weet ervan.
Maar, hoe dan precies kan hij bij benadering nog niet weten.
Een nieuwe tijd waarin Jezus doopt met Geestesadem, Daarin hoor je die indrukwekkende woorden van de
schepping, Genesis; ‘en de Geest Gods zweefde over…’ het is de Geest die nieuw leven schept. Zo zweeft de
Adem van Gods Geest over het water in de doop van Jezus, in onze doop! Zo zijn wij een nieuwe schepping,
ondergedompeld in het Licht en de Liefde van God, voor eens en voor altijd. Nieuwe mensen, aangestoken
door Gods Licht en Liefde. Zo groots dat alleen Jezus dat voor ons kon verdienen, dat geen mens het zelf
kan verdienen.
En niets of niemand kan ons dat nog afpakken. In ons vallen en opstaan, kunnen we niet uit Gods handen
vallen en hoeven we niet keer op keer zijn liefde opnieuw te verdienen. Als dus in ons dat Licht, die Liefde
definitief zijn aangestoken dan volgen de goede werken als vanzelf zeggen de Begijnen. Het enige wat je
hoeft te doen is aandacht geven aan dat Licht, die Liefde in jezelf; want, ‘wat je aandacht geeft groeit’,
‘komt naar voren’. Het is steeds weer jezelf die éne vraag stellen; ‘Wat zou de Liefde, het Licht ín míj nu
doen!’ Zoals waar de Quakers in hun geloof van overtuigd zijn; als je in jezelf of in de ander Het Licht
aanspreekt dan zál het licht tevoorschijn komen. Dat kan niet anders.
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Dus, die nieuwe weg is; Als je voor Jezus kiest dan dompelt Hij je onder in de Liefde en het Licht van God,
dat is onze doop. Dát betekent niets minder dan dat de nieuwe mens in ons is geboren, definitief nieuw
leven, in jou en mij.
But when you come and I am filled with wonder, Sometimes, I think I glimpse eternity.
Zongen we;
En als Jij komt en ik ben vol verwondering, zie ik in mij een glimp van eeuwigheid
Geef aandacht aan het licht, de liefde in jezelf en de goede werken die komen als vanzelf, als eerste glimp
van eeuwigheid.
God en Liefde, moet je doen!

