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Liefde. Ons leven hangt ervan af, en toch blijft ons omgaan ermee stuntelig. De teksten die we dit
weekend lezen raken ons omdat ze overkomen als een ode aan de liefde waar we zo naar verlangen,
maar tegelijk voelen we het gemis van de volledige liefde. In ons rijke land wordt protest
aangetekend tegen de noodzakelijke inperking van onze vrijheid en dan lijkt het woord liefde
voorgoed begraven. Verongelijkte, en misschien gewoon angstige mensen. Maar in dit weekend
kunnen we ook wijzen op signalen van blijvende liefde: Moederdag wordt door velen gevierd, en
vooral kinderen grijpen de kans om moeder een blijk van waardering en – als ze dat al kunnen – een
blijk van hun liefde te geven.
Hier, in onze kerken, spreken we vandaag over de liefde die groter is dan ons hart. Wij hebben het
besef dat onze liefde een bescheiden vervolg is op een liefde die zijn oorsprong heeft in God. Omdat
Hij ons wilde liefhebben, heeft Hij onze menselijke werkelijkheid in het leven geroepen opdat liefde
voor ons een ervaring kon worden.
500 jaar geleden werd op 8 mei in Nijmegen een grote getuige van die liefde geboren: Petrus
Canisius, of met zijn Hollandse naam Kanis. Een zoon van de burgemeester, intelligent en dus
voorbestemd om hoogopgeleid door het leven te gaan. Hij krijgt contact met Pierre Favre, die hem
de geheimen van de jezuïetenspiritualiteit bijbrengt. Het raakt hem zo, dat hij besluit zich aan te
sluiten bij het nog jonge gezelschap volgelingen van Ignatius. Hij wordt daarmee de eerste
Nederlandse jezuïet, maar zal heel Europa doorkruisen omdat zijn gaven voor velen belangrijk
worden. Hij adviseert hoogheden en gezagsdragers, is adviseur bij het concilie van Trente en steeds is
hij een baken in het wisselvallige kerkelijke klimaat van zijn tijd. Het is de tijd van de reformatie en
dan is de strijd om waarachtig geloof gaande: de waarheid is in het geding. Canisius ontplooit zich als
een strijder voor de zuiverheid van het geloof en ontwikkelt methoden om jong en oud te overtuigen
van trouw aan de kerk, trouw aan de geboden en trouw aan een goed doorvoed gebedsleven. De
catechismus is een van zijn meesterwerken.
Hij houdt van God. Hij uit zich op de wijze van zijn tijd, waarin Geert Grote de moderne devotie
leidde. Hij pleitte voor een geloof dat uit het hart komt, een doorvoeld geloof, dat er niet voor terug
schrikt om God inderdaad te ervaren als de bron van alle liefde. Misschien is dat vandaag een vraag
voor ons: durven wij God nog aan, durven wij ons door Hem te laten raken, is er in ons nog ruimte
voor een religieuze beleving die Hem voor ons mensen ervaarbaar maakt?
Misschien is het woord ‘liefde’ de kortst mogelijke samenvatting van heel het optreden van Jezus.
Zijn aanwezigheid te midden van de mensen markeert een fase in de mensengeschiedenis waarin de
tomeloze liefde van God zichtbaar wordt in een mens als wij. Hij was geen gemakkelijke mens: Hij
was confronterend omdat Hij onze ware aard toonde. Tegelijk was Hij ontwapenend zodat mensen
de kwetsbaarheid van de liefde weer in zich durfden toelaten.
Geen groter liefde kan iemand betonen dan het eigen leven te geven voor vriend en vijand. Ons
oorlogsverleden en het herdenken ervan brengen ons in herinnering dat dat de waarheid kan zijn van
een mensenleven. Liefde is dan meer dan romantiek, het is beminnen op leven en dood. Dat mensen
organen willen afstaan om het leven van een ander te redden, dat is zo’n gebaar. Het komt uit een
diepgevoelde liefde.
Wij mogen de intimiteit beleven en ervaren van de liefde die God geeft: in het verborgene. Jezus
noemt zijn volgelingen geen dienaars, maar vrienden. Hij heeft ons ook de vertrouwelijke omgang
met God aangeleerd. Daar verbindt Hij wel de taak aan om blijvende vruchten te dragen door de van
Hem ontvangen en door ons ervaren liefde te wekken, door te geven en te delen.
Bij God bestaat er geen aanzien des persoons – voor Hem zijn alle mensen gelijk. Allen hebben
evenveel recht op zijn liefde. Het is die liefde die intense vreugde schept omdat ze onze beperktheid
ongedaan maakt. Het belangrijkste wat Hij vraagt is dat wij elkaar liefhebben zoals Hij dat gedaan
heeft.

