
31ste zondag door het jaar – B-cyclus 
Mc. 12,28b-34 
 

Goede vrienden, soms is het goed om eens te kijken waar een evangelietekst te situeren 

valt. Voorafgaand aan de tekst van vandaag staat een stuk over de sadduceeën (politiek 

religieuze groep, vaak in conflict, ook met de farizeeën) die Jezus een onmogelijke vraag 

stellen. Sadduceeën geloofden niet in verrijzenis dus stelden ze de vraag aan Jezus met wie 

een weduwe in het hiernamaals zal gehuwd zijn nadat ze zeven broers overleefde als 

echtgenote. Een zinloos gesprek over het hiernamaals dat meer bedoeld was om de 

sadduceeën zelf te laten schitteren dan een echte geloofsvraag. Jezus is dan ook razend, zo 

kennen we hem (er zijn er nog met het hart op de juiste plaats die af en toe razend worden). 

En daarna dus het evangelie van vandaag: met een echte vraag en slechts 1 vraagsteller. Een 

Schriftgeleerde worstelt met het teveel aan joodse geboden: kan ik nog een boom zien in dit 

oerwoud ? Wat is nu het eerste gebod, het belangrijkste om te volgen? Een terechte vraag 

toch? 

Moeten we dat in de boeken vinden? In de voorschriften en regels? Het is zoals proberen 

een goede burger te zijn en denken dat je dit bent als je het staatsblad leest en kent: 

onmogelijk dus. 

Wat is er “in the end” echt belangrijk, wat is ondergeschikt? Waartoe uiteindelijk dient ons 

leven? Zo’n vraag overwegen mensen slechts nu en dan, op cruciale momenten, soms 

scharniermomenten. Herkenbaar voor mensen die een naaste verloren: wat is de essentie 

en om welke futiliteiten maak je je geen zorgen meer? De kern hou je over en die is de 

liefde, liefde die een liefde lang duurt, langer dan een leven. 

De Schriftgeleerde en Jezus nemen vandaag de tijd voor de vraag die er toe doet. Het is één 

van de evangelies waarin er maar 1 Schriftgeleerde is en er wordt ook echt geluisterd. Jezus 

wordt niet op de proef gesteld, het is een oprechte vraag om voorbij alle geboden en 

wetten, terug te keren naar de essentie van het leven en het geloof. Er wordt echt geluisterd 

in dit evangelie. Geen discussie of uittesten, maar een echt gesprek, een uitwisseling tussen 

mensen. Heerlijk is dat en zo zeldzaam, zeker ook in onze tijd. De Schriftgeleerde voelt en 

zegt aan Jezus: jij die de sadduceeën van antwoord kunt dienen, zeg mij wat de essentie is, 

want van jou neem ik het aan. En na het antwoord van Jezus is er niets meer te zeggen, de 

essentie ligt er, stilte, er valt niets aan toe te voegen, geen vragen meer te stellen. Luisteren 

dus, echt luisteren, dat is alvast één van de bouwstenen van echte liefde. 

Jezus spreekt ook over een schijnbaar dilemma : want volgens hem zijn het eerste en het 

tweede gebod aan elkaar geklonken, onrafelbaar. God beminnen én de mens. Ze worden 

wel in die volgorde vermeld, maar staan evenwaardig naast elkaar. 

Je kan God beminnen, maar in deze wereld, dus je komt hoe dan ook de mens tegen, ook al 

zijn die mensen onvolmaakt en erger je je soms aan hen. Je komt in de andere de mens 

tegen die je niet had verwacht. God is er wel, maar de mens komt er tissen zitten, Wie God  

zoekt stoot altijd op de zichtbare, menselijke kant van de ander. “Je leert pas geloven in God 



als je midden in de aardsheid van het leven staat”. 

Wij zijn kind van God en dus zijn we geborgen omdat we onszelf niet helemaal zelf hoeven 

recht te houden. Maar wij zijn enkel kind van God omdat iedereen dat is, we zijn kind van 

God enkel via de andere mens. God beminnen en de mens beminnen is onrafelbaar, niet uit 

elkaar te halen. De liefde van God heeft mensenhanden nodig. De implicatie daarvan leer je 

pas als je te midden het leven staat. De menswording van Jezus reflecteert de koppeling 

tussen liefde voor God en liefde voor mensen, het is het bewijs dat beide onafscheidelijk zijn. 

Een Christen kan niet het één zonder het ander. 

De volgende vraag is dan: hoe te beminnen. Je kan verkeerd beminnen, te veel, verstikkend, 

of angstig, vaag, onregelmatig, je kan jaloers beminnen, eisend, voorwaardelijk. En precies 

zoals wij de mens oprecht en eerlijk – maar evenzeer verkeerd kunnen beminnen, zo kunnen 

wij ook God oprecht om hemzelf beminnen, of verkeerd. De afstand en nabijheid die wij 

beleven naar mensen zal onvermijdelijk vorm geven aan onze verhouding tot God. 

Liefde is dus niet altijd gemakkelijk maar wel altijd met kans tot groeien. Liefde laat zich 

nooit uit elkaar spelen. Het is niet omdat je je eerste kind graag ziet dat daar een stuk af 

moet omdat er een tweede komt. Liefde groeit – als enige - door te delen. 

Je houdt van je kinderen, van je partner, van een vriend, familie, van mensen, niet enkel 

omdat zij kinderen Gods zijn, maar omdat zij het zijn en omdat zij mensen zijn. We dragen 

hen omdat in hen de menselijkheid van die mens, zijn of haar diepste waarde, aan het licht 

moet kunnen komen. Dat is tegelijk ons Godsvertrouwen, onze hoop op verrijzenis. 


