
“Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: Gij zult de Heer uw God beminnen 
met geheel uw hart…en uw naaste beminnen als uzelf” !

1ste lezing: Hosea 14,2-10 
Psalm: 81 (80) 
Evangelie volgens Marcus 12,28b-34 !
Het evangelie van vandaag begint met een gesprek van een schriftgeleerde met Jezus.  
Jezus was gewend aan allerhande vragen die Hem iedere dag werden gesteld, soms over 
praktische zaken, soms om Hem op de proef te stellen, soms eerlijke vragen over de zin 
van het leven: „Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer? Vraag mijn broer om 
de erfenis te delen met me; Hoe vaak moet ik vergeven? Vragen die we misschien ook 
graag aan God zouden stellen; zeker die over de belasting dit jaar! Misschien zouden 
velen van ons Jezus ook willen spreken om een woord van bemoediging te vragen in 
deze onzekere tijden. 
!
De schriftgeleerde trad op hem toe en legde hem de vraag voor: „Wat is het allereerste 
gebod?” (Mc.12,28b) Laten we ons niet vergissen over de diepzinnigheid van deze vraag. 
Hij vraagt niet naar een wet, naar een legalistische voorschrift om de wet niet te 
overtreden. Hij vraagt om een woord over de ziel van de wet, over wat nodig is om het 
leven te hebben, over wat wenselijk is, wat ertoe doet.
!
Wij zitten in een bijzondere tijd waarin we, tijdens de verplichte sociale onthouding en 
thuisquarantaine, meer dan ooit graag zouden willen spreken met iemand, onze familie en 
beste vrienden zouden willen bezoeken, en we lopen allemaal rond met vragen, soms 
praktisch van aard en soms ook diepzinnig over de zin van het leven. Door de 
omstandigheden waarin we nu verkeren zijn we gedwongen om na te denken over ons 
leven, en dat is iets heel positiefs van deze tijd! Onze drukke agenda’s zijn komen te 
vervallen, onze plannen zijn niet meer van kracht. De huidige omstandigheden stellen ons 
misschien de vraag: wat is het voornaamste in het leven?
!
Het antwoord van Jezus op de vraag van de schriftgeleerde is dus ook een antwoord op 
onze vragen vandaag: „Hoor Israël…Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw 
hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht…en gij zult uw naaste 
beminnen als uzelf” (Mc.12,30-31).
!
De schriftgeleerde wist uiteraard meteen dat Jezus hem verwees naar het verbond dat 
God met het volk van Israël gesloten had op de berg Sinaï toen ze door de woestijn 
werden geleid, na de bevrijding uit de slavernij in Egypte, en voordat ze het beloofde land 
zouden binnentreden. „Shema Israël” (Dt.6,4) Deze woorden waren en zijn voor het joodse 
volk een herinnering aan de heilsgeschiedenis, aan de vele wonderen die God verricht 
heeft, aan Gods voorzienigheid, aan Gods liefde. Deze woorden zijn een oproep om niet 
te vergeten dat God ze alles gegeven heeft, dat heel hun leven door God geschonken is.
!
Ik denk dat we in deze tijd ook behoefte hebben aan deze woorden van het ‚Shema’. Ook 
wij worden in deze tijd eraan herinnerd dat wij klein en beperkt zijn, dat ons leven broos 
is, dat wij afhankelijk zijn, en dat is ook niet verkeerd. Ervaren in de kleinheid van onze 
broosheid en onzekerheid dat ook wij alles van God hebben gekregen en van Hem 
afhankelijk mogen zijn, Hij is tenslotte Onze Vader die ons het leven gegeven heeft, maar 
die we ook soms vergeten omdat we vaak geen tijd hebben voor Hem in onze drukke 
levens.




Tenslotte is het tweede deel van het antwoord van Jezus ook in deze tijd heel belangrijk 
(ik ben vandaag wat langer maar ik wil dit laatste geschreven hebben): „Bemin uw naaste 
als uzelf”. De liefde tot God wordt zichtbaar in onze liefde voor elkaar. Zo zei Jezus eens: 
„Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders hebt gij voor Mij 
gedaan…Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te 
drinken gegeven…Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.” (Mt.25,35) 
!
Deze tijd van crisis nodigt ons uit om onze liefde voor de naaste concreet te maken in de 
zorg voor elkaar. Ik zie zoveel mooie initiatieven ontstaan waarin mensen spontaan de 
helpende hand uitsteken, ik zie en hoor ik iedere dag over de dappere mensen in de zorg, 
over de creativiteit van gezinnen die nu thuis zitten met de kinderen, over de mensen die 
boodschappen doen voor ouderen, en vele andere initiatieven die jullie ook kennen, en 
dat alles geef me hoop. Het is mooi om te zien dat we in deze tijd minder tijd hebben om 
te denken aan onze verschillen en meer tijd hebben om elkaar te helpen en om te zien 
naar elkaar. Op internet zie ik dat de taal, nationaliteit, huidskleur, geloof, enz. ons niet 
meer van elkaar scheiden omdat we allemaal getroffen worden door hetzelfde lot. Het is 
mooi en hoopvol om te zien dat God ons bij elkaar brengt in momenten van crisis en 
lijden.
!
Vergeet daarom niet: Alles wat wij voor een andere doen hebben we voor Hem gedaan en 
Hij zal zeggen aan het einde van ons leven tegen ons, hopelijk over honderd jaar: „Komt, 
gezegende van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat u gereed is vanaf de grondvesting der 
wereld.”(Mt. 25,34) Amen.



