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Meditatief 
 
Bewaar elkaar 

 
Efeziërs 4 : 1-2 

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past 
bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en 

verdraag elkaar uit liefde. 
 
E. Brink 
 
Gods geliefden zijn niet altijd zo liefelijk en liefdevol. Het lukt niet zomaar om de ander te 
aanvaarden. Het aanvaarden kan het karakter krijgen van verdragen. Verdraag elkaar uit 
liefde. Dat is meer dan het bij elkaar uithouden. En ruimte geven aan elkaar. Of elkaar niet 
lastig vallen. Elkaar verdragen is elkaar niet laten vallen. 
 
Makkelijker gezegd dan gedaan. Paulus noemt de eigenschappen die daarvoor nodig zijn. 
Bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Bescheiden is bereid zijn je te schikken. Zo nodig 
voor een ander te buigen, zodat je jezelf niet boven de ander uitsteekt. Een zachtmoedig 
mens is bepaald geen watje, laat staan een slappeling. Zachtmoedigheid wil de ander niet 
hard vallen. Ze toont de souplesse een ander in zijn waarde te laten. En de 
verdraagzaamheid komt nog het duidelijkst uit in het oefenen van geduld. Geduld heb je 
vooral nodig als de ander onuitstaanbaar wordt. Om die houding aan te nemen heb je een 
lange adem nodig. Dan moet je geduld opbrengen en veel van de ander kunnen hebben. Het 
verbaast niet dat geduld of lankmoedigheid vooral als eigenschap van God en zijn Zoon 
wordt genoemd, en zelden van mensen. 
 
Verdraag elkaar uit liefde. Zonder daadwerkelijke liefde is dat niet uit te houden. Of het 
wordt een schijnvertoning. Ook hier staat die liefde niet los van de liefdevolle aanvaarding 
die je van Christus ontvangt. Ga de weg die past bij je roeping. Als je geroepen bent om 
Christus te volgen, kun je Hem ook návolgen, door de ander te aanvaarden. 
 
Elkaar in liefde verdragen, dat vraagt om je in te spannen de eenheid te bewaren (vs. 3). 
Wij smeden de eenheid niet. De eenheid is met Christus gegeven. Die ligt vast in 
verbondenheid aan Christus en zijn samenbindende werking. Wij zijn geroepen de 
eendracht te bewaren die Christus door zijn Geest bewerkt. 
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