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Meditatief 
 
Voor elkaar en ieder ander 

 
1 Tessalonicenzen 3 : 12-13 

Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even 
overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat 

u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de 
zijnen. Amen. 

 
E. Brink 
 
Hoeveel relaties zijn er niet gegroeid, nadat er in mensenlevens werd gesnoeid. Een liefde 
werd zichtbaar die ‘ontbloeit uit pijn’. Paulus kan erover meepraten. Ook zijn relaties zijn 
verdiept door teleurstelling heen. Beproefd, echt en hecht. Laat de liefde van de apostel 
voor zijn medechristenen dóórwerken. Dat kan alleen wanneer ze evenals hij bereid zijn 
zichzelf te geven. Van die gevende liefde krijgt niemand ooit genoeg. 
 
Maar de wens van een overvloedige liefde blijft niet beperkt tot de eigen kring. Die is niet 
naar binnen gekeerd. Dik voor elkaar, dunnetjes naar ieder ander. De gevende liefde is veel 
te mooi om voor jezelf te houden. Die kán niet binnen blijven, maar moet verder reiken, tot 
ieder ander! De liefde tot elkaar vormt geen doel in zichzelf. De liefde tot elkaar moet 
gericht zijn op de liefde voor ieder ander. De liefde tot elkaar is als een haardvuur, maar 
wil uitslaan als een vuurhaard. 
 
De eerste kring wordt gevormd door de medechristenen uit je omgeving. De binnenste 
cirkel. Maar dit is geen gesloten cirkel. Deze wordt door Christus opengehouden. En 
vervolgens wijder getrokken tot ieder die zich in je onmiddellijke omgeving bevindt. In 
deze volgorde. De liefde tot elkaar staat voorop en daarna volgt de liefde tot ieder ander. 
Met dit verschil: de liefde tot elkaar kent het element van wederkerigheid. De liefde tot 
allen niet: die kan eenzijdig zijn en veel van een mens vergen. 
 
In de liefde voor elkaar ligt de basis en het vertrekpunt. Als het goed is, ondervind je die 
waardering en aanvaarding van elkaar in de christelijke gemeente. De liefde voor elkaar is 
bedoeld als oefenschool voor de liefde tot ieder ander. Met de bedoeling die te kunnen 
doorgeven aan anderen. Zoals van een goed huwelijk veel mag uitgaan: de omgeving mag 
delen in de liefde. Zo moet ook in de liefdevolle relatie van Christus tot zijn christenen de 
omgeving delen. Hij wil zijn gemeente gebruiken om zijn liefde te laten doorwerken. Kijk 
eens, hier leren ze elkaar aanvaarden, omdat Ik hen volledig aanvaard. Hier leren ze elkaar 
te verdragen, omdat Ik hen niet laat vallen. 
 
Deze liefde kost wat, maar geeft veel. Vaak niet zonder pijn. Hoe zou dat ook? Christus’ 
liefde is ontbloeid uit pijn. Sterker kan een liefde niet zijn. Die houdt geen mens binnen de 
perken. Die werkt krachtig door en houdt niemand tegen. 
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