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Zeg maar JA tegen het Leven

Op weg gaan om vrucht te dragen (Johannes 15:16-17)
In 1963 zong Wim Sonneveld (als Frater Venantius) dit liedje: ‘Zeg
maar ja tegen ’t leven, ja tegen ’t leven, van je Amen en je Gloria
joechee. Zeg maar ja tegen ’t leven, ja tegen ’t leven, anders zegt ‘r
’t leven nog nee.’ JA tegen het Leven zeggen: daar gaat Pasen over.
Want in Jezus zegt God JA tegen het leven.
Uitgekozen
Jezus is opgestaan! Dat vieren we op deze dag. De beste manier
om het te vieren is: ook opstaan, ook nieuw leven! Dat doen we
door ons te laten aanspreken door Jezus met woorden van vóór
zijn sterven aan het kruis (in zijn afscheidstoespraken, Joh.
14-17). Die woorden klinken nóg krachtiger nu Hij weer leeft.
Dít is wat Hij wil. Dít is wat hij voor ons in petto heeft. Hoe mooi
is het om Hem vanmorgen (als je belijdenis doet of je belijdenis
vernieuwt) te horen zeggen: ‘Jij hebt niet mij uitgekozen, maar
ik jou!’ Denk aan de roeping van de leerlingen: ‘Kom, volg mij’
(Mat. 4:18). Het ‘ja, ik’ van de leerlingen volgde op het ‘ja, jij’ van
Jezus. Het uitgekozen zijn leidt niet tot ‘blijf zitten waar je zit en
verroer je niet’ (dan speel je verstoppertje). We worden
uitgekozen om in bewéging te komen. Stilstand is ook in Gods
koninkrijk achteruitgang. Pasen is: nu kan, moet, gaat er wat
gebeúren! Eerder zei Jezus ook al: ‘Ik ben gekomen om jullie het
leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10). Pasen is Ja zeggen
tegen dit leven. Drie dingen zegt Jezus daarover: 1) ga op weg,
2) draag vrucht, 3) heb lief!
1 Ga op weg
Jezus’ leerlingen moeten in beweging komen door op weg te
gaan. Dat is een opdracht, vergelijkbaar met wat Jezus na zijn
opstanding zegt in het Matteüs-evangelie: ‘Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Mat. 28:19). Ook Abraham
moest op weg gaan: ‘Trek weg uit je land en ga naar het land dat
ik je zal wijzen’ (Gen. 12:1). Op weg gaan is: stappen zetten. Elke

reis begint met een eerste stap: een (nieuwe) start maken (ook
bij twijfel)! Jezus’ leerlingen zijn de wereld over gegaan om
overal waar ze waren Jezus voor te stellen! Zo is het evangelie
ook bij ons gekomen: wij zijn vruchten van wat toen begonnen is!
2 Draag vrucht
Jezus had gezegd: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5). In Jezus blijven is: op
hem vertrouwen, met hem verbonden blijven. Dan draag je
vrucht die blijft, dan vindt er groei plaats: meer liefde, meer
geduld, meer vrede, meer geloof (bij anderen en bij jezelf). In dit
proces mag je in Jezus’ naam vragen aan de Vader wat je
verlangt. Hij gééft het (jij máákt het niet). Vergeet ook nooit:
vruchten groeien langzaam en God gunt ons de tijd. Blijf in elk
geval verbonden met Jezus want want een rank die los van hem
raakt, verdort (zoals een tak die je van een boom af zaagt).
3 Heb lief
Het ‘Ik heb jullie uitgekozen’ is een echo van wat Jezus ook zegt
als de opgestane Heer: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde’ (Joh. 15:9). De liefde is het
toppunt van blijvend vrucht dragen. Hiervoor zijn we gemaakt,
uitgekozen, uitgezonden - om Gods liefde in deze wereld te
verspreiden. Dat begint waar we (in de kerk als de school van de
liefde) elkaar liefhebben en elkaar meenemen op de weg van de
liefde omdat God liefde is.
Ja zeggen
Het Leven is daar waar we op weg gaan, vrucht dragen en
liefhebben. Onthoud als je ‘ja’ zegt: ‘Christus zelf is Gods ‘ja’. Al
Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Dankzij hem mogen
wij ‘Amen’ zeggen, en God alle eer geven’ (2 Kor. 1:20).

Om te lezen
Johannes 15:1-17
Johannes 20:1-18
Matteüs 28:16-20
Om te delen
1. Op welke momenten heb jij JA
gezegd tegen het Leven?
2. Wat betekent Pasen voor jou?
3. Welke vrucht zou jij graag meer
zien in je leven?
4. Herken je dat stilstand in Gods
koninkrijk ook achteruitgang is?
5. Ga op weg. Hoe ziet die weg er
voor jou concreet uit? Wat is je
eerste stap?
6. Hoe blijf jij verbonden met
Jezus?
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