
 

 
 

Terugblik gezinsdienst zondagmorgen 20 februari 
 

- Liefde, zij verdraagt alle dingen, in alles volhardt ze, alles verdraagt ze -  

 

Dit is het hoogtepunt in de uitspraken over liefde, het slotakkoord van een hemels liefdeslied. Maar hoe dan?! Want 

(in) alles/alle dingen, dat is echt alles/alle dingen, dat is best veel… Het is pas te begrijpen als we beseffen dat 

Paulus schrijft/zingt over Gods liefde. De liefde waarmee God ons, de wereld heeft liefgehad. Het gaat dus niet 

allereerst over onze liefde, de liefde waarmee wij liefhebben, waarmee wij proberen lief te hebben. Het gaat voor 

alles over de liefde van God waarmee wij worden liefgehad, onvoorwaardelijk! Dat is geweldig! Ze verdraagt alles 

van ons! Maar dan komt er geen punt, maar een komma. Het is geen eindpunt, maar een beginpunt. Het is geen 

foto waar je naar kan kijken, het is een film waar we zelf inzitten, die verder gaat… De liefde waarmee jij wordt 

liefgehad, die liefde die in jou is uitgestort, die liefde is om door te geven. Met die hemelse liefde van God mag jij 

ook zelf lief gaan hebben. Jezelf, de ander, maar ook die ene persoon… Alles en iedereen, altijd en overal, alles 

wat er is/gebeurt. En daarin volharden, volhouden. Wil je meegaan in die beweging van liefde? Het is niet een 

eenmalig iets, maar de rest van je leven. Liefde in praktijk brengen, volharden/volhouden.  

 

Stopt Gods liefde bij jou of geef jij Gods liefde door? Ontvang jij alleen, passief, of geef jij ook door, actief? Geef je 

neutraal door of ontvang je verwonderd/geef je enthousiast door? 

Over passief/actief gesproken, ‘verdragen’ kan je lezen als ‘over je heen laten gaan/komen’ Paulus bedoelt het 

echter positiever/actiever. In alle omstandigheden houdt de liefde het uit/vol. Blijft altijd en overal positief en actief 

liefhebben. Dat kan alleen als je beseft dat het allereerst om Gods liefde gaat. Dat God alles verdraagt, maar ook 

echt verdraagt/volhoudt. 

Ook op al die momenten in ons leven, in het grote wereldgebeuren, dat het negatief is. In alles/alle 

omstandigheden, ook het kwaad in vele vormen. Maar ook alle schuld, pijn, verdriet. Als mens, als samenleving. 

Wat we onszelf/anderen aandoen. Wat ons overkomt als noodlot. Alles wat duidelijk niet bij Gods liefdevolle plan 

hoort, niet Gods bedoeling is. Maar het plan van Gods tegenstander is. Wat liefde kapot maakt/saboteert. Vaak 

heel geniepig, soms ook heel vroom…  

Ook dan…liefde verdraagt alles/volhardt in alle dingen. Houdt het uit te midden van alles. Gaat voor niets opzij, 

nooit op de vlucht. Je bent dus nooit alleen. Altijd geliefd door God. Ook als jij dat niet voelt/ervaart. 

 

We keken toen naar een filmpje van turnster Rachael,  

hier het hele filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6ZIMjsGOzSg .  

Rachael is als kind door haar sportarts misbruikt, werd nooit geloofd waardoor de sportarts door kon gaan met 

honderden kinderen misbruiken. In de rechtszaal mag ze haar misbruiker toespreken. Ze confronteert hem maar 

vergeeft hem ook. Ze vertelt hem de waarheid, maar doet dat genadig. Ze noemt zijn naam en vertelt hem over 

Gods liefde. Wat een krachtig voorbeeld van de kracht van Gods liefde in een heel gewoon mens! 

Gods liefde heeft karakter, is standvastig. Rachael : Ik wil in totale overgave liefhebben, kostte wat het kost… 

Liefde gaat ook door waar anderen stoppen. Geeft niet toe, houdt nooit op. Zelfs het kwaad kan deze liefde niet 

stoppen. Hebben wij hetzelfde karakter, de gezindheid van Jezus Christus? Gaan wij ook door waar anderen 

stoppen met liefhebben? Doorgaan, verdergaan, gedreven door liefde.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ZIMjsGOzSg


 

 

 

 

Ik moet dan denken aan Kamp van Koningsbrugge. Daar draait het om de uitdaging van je leven, de opleiding tot 

special forces. “Je gaat jezelf tegenkomen, zoals je jezelf nog nooit bent tegen gekomen”. En de vraag is “Haal jij 

het einde?“ Ze zoeken geen krachtpatsers, maar mensen met karakter/instelling commandowaardig.  

Hoe je dat volhoudt? We zagen Robbie die vertelde “Ik loop niet alleen, ik ben niet alleen”, zie ook 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo1-JsfBM88  

Instructeur Ray vertelt dan : ze moeten gaan nadenken waarom ze commando-waardig zijn. Maar om dit vol te 

kunnen houden, moeten ze het ook koppelen aan hun eigen waarom. Als het zwaar en kwalitatief uitermate 

teleurstellend wordt, moet je antwoord kunnen geven op je eigen persoonlijke waarom. Daar haal je kracht uit, 

innerlijke kracht. Als Robbie later gevraagd wordt naar zijn positieve houding, zegt hij: “Ik lees dagelijks uit de 

Bijbel, dat werkt bemoedigend. Hierdoor voel ik geen angst over mijn ziekte (Robbie heeft een hersentumor, FdO). 

Hoe kan ik angst voelen als ik precies weet waar ik naar toe ga? Waar Ray later op reageert : “jij hebt me geleerd 

hoe het met God werkt” 

 

Liefhebben, altijd en overal, alles en iedereen, volharden/volhouden, is de uitdaging van je leven, van iedereen die 

in Gods liefde gelooft. De opleiding tot medewerker van God, Gods liefde doorgeven. Je gaat jezelf tegenkomen, 

zoals je jezelf nog nooit bent tegenkomen. Heb jij het karakter/instelling/gezindheid om het einde te halen, vol te 

houden? God zoekt geen krachtpatsers/geloofspatsers. Trouwens, ook geen trouwe kerkgangers… God zoekt  

mensen met karakter, die volhouden, doorgaan, tegen alles in liefhebben. Liefde is duurzaam, vergaat nooit.  

Liefhebben, tot het bittere eind. Maar juist omdat het liefhebben is, is het einde niet bitter. Maar geweldig, hemels. 

Wie volhardt tot het einde zal zalig worden… 

 

Liefde aanvaardt alle dingen, gaat er midden in staan. Houdt dan vast aan Gods liefde voor ons, voor de wereld. 

Gaat ook en juist midden in het kwaad staan, in alle ellende. Zoals Jezus het kruis aanvaardde, ‘ja’ zei en het 

volbracht. Wij zijn Jezus niet. Maar geloven is niet leuk, dat idee moet je loslaten. Geloven is wel verrijkend, echt 

leven, karaktervormend. Dat zie je bij Rachael en Robbie. Voor niets uit de weggaan, te midden van alles 

doorgaan, alles aanvaarden, dragen, volhouden tot het einde, hoe het leven ook is… 

 

Wij zijn Jezus niet, Rachael niet, Robbie niet. Maar wij zijn allemaal geliefde kinderen van God. Gods liefde is in jou 

overvloedig uitgestort, te veel voor jou alleen. Wil je er van delen, het doorgeven, actief, liefdevol, aan mensen om 

jou heen, aan die ene persoon? Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit de kracht van Gods liefde! Daar haalt een 

kind van God, medewerker van God zijn innerlijke kracht uit. Om alle dingen te verdragen, in alles te volharden, 

alles te verdragen. Om lief te hebben vol overgave, kostte wat het kost. Jij kan dat omdat God jou liefheeft, in jou 

gelooft, als ontvanger én doorgever van Gods liefde! Toon Gods liefde aan de ander, zoals God jou ook heeft 

liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt! 

 Luister hier het lied nog eens na : https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk  

 

N.a.v. het filmpje van Rachael.  Als je wilt doorpraten, jongen/meisje, man/vrouw, je bent altijd welkom in de 
pastorie, het huis van de dominee. Waar jouw verhaal echt veilig is. Voor de vrouwen, als je met mij een afspraak 
hebt, is dat altijd op een moment dat Marleen ook thuis is. En als je met een vergelijkbaar verhaal als Rachael 
komt, dan schuift Marleen graag aan om samen er voor jou te zijn. 
 
PS 
Na een opmerking van een gemeentelid besef ik me ook dat het filmpje van Rachael als een onaangename 
verrassing je heeft kunnen overvallen in de dienst. Als te confronterend, te emotioneel is beleeft. Als dit voor ook 
voor jou geldt, schroom dan niet om mij te contacten en er over door te praten. 
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