
Is jouw keurmerk als gelovige christen nog in orde? 
 
Ons voedsel in de supermarkten dat in de supermarkten ligt wordt nauwkeurig onderzocht en 
geïnspecteerd door controleurs van de NVWA , de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Zij 
waakt over de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel en de gezondheid van de dieren en de 
planten. Een erg belangrijke functie ter bescherming van onze volksgezondheid, zeker nu 
productielijnen en de bereiding van het voedsel zich voornamelijk afspeelt buiten het dagelijks 
gezichtsveld van gemiddelde burger. Denk maar aan het fipronilschandaal, een tijdje geleden.  
Op het etiket kunt u van alles over het voedsel lezen: is het vers genoeg? Klopt de 
houdbaarheidsdatum? Hoeveel zit er in aan diverse voedingsstoffen? Het is goed dat er controleurs 
zijn, want niet altijd blijkt datgene wat op het etiket staat te kloppen. Gelukkig zijn er tegenwoordig 
allerlei consumentenprogramma’s die namens de consument kritisch naar de producten kijken. Zo 
worden producenten, politici en wetenschappers nauwlettend getoetst op datgene wat zij beweren. 
 
In het Evangelie van vandaag zijn ook zulke controleurs aan het werk, Farizeeën en wetgeleerden, die 
als het ware een soort controleurs waren, een soort ijkmeters op datgene wat er allemaal op 
religieus gebied in de Jezus’ tijd werd verkondigd. Ze volgden Jezus heel kritisch, want hij begon 
aardig wat volk om zich heen te verzamelen met zijn nogal in die tijd revolutionaire uitspraken en 
gedrag waarin Hij de Joodse Wetsvoorschriften soms overtrad, wanneer het leven voor ging op de 
wetten.  
Omdat de Joden nogal wat wetten en voorschriften kenden, zo’n duizend in getal, voelden zij Jezus 
aan de tand met de eenvoudige vraag: “Wat is in alle die wetten en voorschriften nu het 
belangrijkste gebod?” Jezus geeft daarop het heel eenvoudige antwoord: “Gij zult de Heer uw God 
beminnen, met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het eerste gebod en het 
tweede daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als u zelf.” Daar hangt heel het geloof 
en de hele Wet aan vast. Een verrassend eenvoudig antwoord, voor ieder te begrijpen, een antwoord 
waarmee Jezus zich ook door zijn kritische geloofsgenoten en bewakers van de zuivere Joodse religie 
ook niet in de val liet strikken! Dat was het keurmerk van zijn geloof dat Hij uitdroeg in zijn aardse 
leven. 
 
Opvallend is dat Jezus de liefde voor God èn de liefde voor de naaste aan elkaar verbindt. De liefde 
voor God en de liefde voor je naaste zijn gelijkwaardig aan elkaar. Het ene weegt niet zwaarder dan 
het ander. Het ene kan niet bestaan zonder de andere. Wie God wil ontdekken, wie God wil zien en 
liefhebben, kan dat alleen maar door de naaste lief te hebben als zichzelf. En wie de naaste liefheeft, 
maakt God dan openbaar, maakt God bekend en heeft hem lief. God is geen onzichtbare macht, hij 
zit niet op een troon in de hemel boven de sterren, Hij is geen dwingende, strenge, straffende Vader. 
In de Eerste Lezing wordt een tipje van de sluier opgelicht wie God is: God is medeleven. Als je in 
nood bent, hoort God je, luistert Hij naar je. En datzelfde horen ook wij te doen. Want denk eraan 
terug dat ook jij zelf ooit in nood zat, arm was, slaaf was, vluchteling bent geweest. Weet jij nog hoe 
het voelde toen je ooit gekwetst werd? Waarom ga je dan nu zo koel en afstandelijk om met 
vreemdelingen? Waarom maak je het leven voor elkaar zo moeilijk mogelijk en sluit je de grenzen in 
Europa?  
Jezus brengt alle wetten en voorschriften terug tot de kern: God is alleen God als er medeleven op 
staat. Mens is alleen ten volle mens als er medeleven op staat! 
 
Door de naaste te beminnen met heel je hart, ziel en geest, bemin je God. God beminnen is met heel 
je hart, ziel en geest je naaste beminnen. En dat is een opgave waarin wij als mens niet altijd aan 
kunnen voldoen. Want naastenliefde is meer dan goed zijn voor de ander. Het is juist uithouden op 
momenten waarop anderen het laten afweten, je een hopeloos geval vinden, hulpverleners 
aangeven dat ze niets meer voor je kunnen doen. Dan komt het er op aan: laat je dan je medemens 
in de steek? In de naastenliefde blijf je iemand dragen, blijf je iemand respecteren als mens, blijf je 
iemands waardigheid trouw, als schepping van God, ook al is het een hopeloos geval, ook al is het 



zelfs de verkrachter en moordenaar van Anne Faber. Want in elk mens leeft een vonk van God’ s 
liefde, Gods levenskracht, Gods scheppingswerk. Want Hij wacht tot wij Hem hebben ontdekt en hij 
zijn energie in ons naar boven kan laten stromen. God ontdekken we in onze medemens, wanneer 
we ons ten diepste laten raken door zijn kwetsbaarheid, wanneer wij met al onze liefde in ons voor 
de volle 100% met hen meeleven. Het Aller-Heiligste woont en manifesteert zich in het hart van de 
mens. 
 
Beste medegelovigen: hoe zit het met ons keurmerk als gelovige christen? Zit er werkelijk in ons hart 
wat we naar buiten toe op de verpakking vermelden? Kan onze kwetsbare medemens ook te allen 
tijde op ons rekenen? Kan men van ons ook iets meer verwachten dan het gewone goed zijn voor de 
ander? Durven wij de medemens trouw te blijven wanneer anderen hem of haar laten vallen als een 
hopeloos geval? 
Juist daarin dienen wij ons als christenen te onderscheiden van anderen: n.l. om je met heel je hart, 
ziel lijf en geest in liefde te geven aan je medemens.  
Hoe staat het met de houdbaarheidsdatum van uw etiket als christen? 
Moet het misschien hier en daar herijkt of ververst worden? 
 
Laten we ervoor zorgen dat wanneer zich een klant aandient, wij als christenen ons keurmerk in orde 
hebben en onze houdbaarheidsdatum niet verlopen is! 
 
Amen. 
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