De blijheid van de Blijde Boodschap (1)
Het woord evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat 'goede (of blijde)
boodschap' betekent.
En wat doet een mens dan in voorbereiding van een toespraak: het begrip ‘blijde boodschap’ eens
googlen, wat mij prompt de volgende omschrijving opleverde:
Het woord ‘Evangelie’ betekent ‘het goede nieuws’ of ‘de blijde boodschap’. Deze ‘blijde boodschap’
houdt in dat Jezus Christus stierf voor zondaars en hun zonden in Zijn Eigen lichaam aan het kruis
droeg, begraven is en is opgestaan uit de doden. Dat is ‘het Evangelie’.
Niet meteen wat ik onder een blijde boodschap versta. En dus nog maar eens bewezen dat al dat gegoogel
tot niets leidt.
De tekst van Johannes levert ons meer op: 9 keer het woord liefde, 3 keer het woord vrienden, 2 keer het
woord vreugde …
Peter Schmidt heeft het ooit krachtig samengevat: het evangelie is een blijde boodschap omdat ze telkens
weer in alle teksten duidelijk maakt dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft.
Dit is de diepste kern van geloven: dat iemand zegt dat wij er mogen zijn en dat we bemind worden om wie
we zijn, en dat dat onvoorwaardelijk is. Ik herhaal …O N V O O R W A A R D E L I J K
Jezus geeft mensen bestaansrecht en pikt er vaak die mensen uit die ongezien zijn of onbemind.
Die ruimte krijgen om te leven, de vrijheid die erdoor ontstaat is de essentie van de blijde boodschap,
en tegelijkertijd een oproep om diezelfde ruimte, vrijheid en liefde aan anderen te geven.
Er staat een straffe zin in de tekst: geen groter liefde dan dat je je leven voor je vrienden geeft.
Niet iets wat ons elke dag gevraagd wordt, maar ik denk dat het ook betekent dat ik deel van wat mij leven,
kracht, energie geeft. Opdat op de dagen dat jij het moeilijk hebt, ik jou tot steun kan zijn …en omgekeerd.
De blijde boodschap is een boodschap van onvoorwaardelijke liefde

Hoe je vanuit die blijde boodschap van onvoorwaardelijke liefde kunt leven, heeft Augustinus samengevat
in een zin en ik heb die in een formule gegoten, kwestie van ook eens de wiskunde aan het woord te laten:
B-&
of Ama et fac quod vis of ‘Bemin en doe dan wat je wil’.
Klinkt verleidelijk simpel, heb er jaren mee gewerkt op retraites. Jonge mensen vonden dat schitterend:
beminnen is niet moeilijk en doen waar je zin in hebt ook niet. Maar ze horen het verkeerd: wie bemint
rijdt niet om 2u ’s nachts gsm’end door de rode lichten, juist omdat hij bemint.
De liefde is geen gebod met beperking, dat zegt wat mag en niet mag, maar een opdracht van binnenuit.
Het evangelie is geen product dat we moeten verkopen, geen reclameboodschap of afgebakend
partijprogramma dat zegt wat je wel of niet moet doen, dan zou het een ideologie zijn.
Het evangelie is een Blijde én bevrijdende boodschap omdat de boodschap niet af is, de hoe niet ingevuld
is, en we ruimte krijgen en vrijheid om zelf te kiezen op voorwaarde dat liefde onze gids is.
Verbonden leven vanuit de liefde van Christus is een attitude, een manier van zijn, van in het leven staan.
Met als enige opdracht te beminnen en ons er altijd bewust van te zijn dat we zelf bemind worden.

Wat is het symbool dat je tekent als je liefde wil uitdrukken of houden van ?
Een hartje … Al eens stilgestaan bij wat een hart is ? Een spier, een pomp die het bloed door je lijf stuwt,
motor is van verandering en alle bewegen…
De Bijbelse boodschap is een boodschap van liefde die bevrijdt en ons in beweging zet, altijd
toekomstgericht en perspectief openend.
In het hebreeuws kun je het werkwoord zijn niet in de tegenwoordige tijd vervoegen. Je kan nooit zeggen
‘ik ben die of die’ wel ‘ik was of ik zal…zijn’.
De naam van God is dan niet ‘Ik ben hij die is’ maar kan je lezen als ‘ik zal zijn wat ik zal zijn’…
‘Ehejeh asjer ehejeh’, letterlijk ‘ik zal zijn wat ik zal zijn’.
De eerste ‘ik zal zijn’ is gekoppeld met de tweede ‘ik zal zijn’ door een ‘betrekkelijk voornaamwoord’ wat
(asjer) dat een relatie met onderstreept …maar dat je ook als ‘geluk’ kan lezen (osjer)!
Ik zal zijn = geluk
en geluk = ik zal zijn
omdat wij altijd in wording zijn, omdat wij ook nooit af zijn, niet bepaald en onderworpen aan een lot dat
nu eenmaal zo is ! God zelf neemt ons mee in een toekomstproject.
Het evangelie is een blijde boodschap omdat het een boodschap is van hoop, omdat wij elk dag opnieuw
geboren kunnen worden...
Geluk is dus niet het gevoel van het moment of een toestand, maar vertrouwen in een mogelijke toekomst.
In een open toekomst. Niet rimpelloos, geen garantie op een perfect harmonieus leven.
Wel het beeld van een cardiogram met zijn ups en downs en dat dat bewijst dat we in leven zijn.
Bart Moeyaert omschrijft het zo mooi in een gedicht waar ik graag volgend fragment uit pluk:
Ik dacht dat het niet kon:
dat iets wat je niet ziet
je alle dagen draagt
en sterker maakt.
Alsof je spieren krijgt
van liefde.
…
Dus is het waar
dat liefde spieren geeft
en op den duur
ook vuur.
Bart Moeyaert , Sterk (Uit: Verzamel de liefde, 2003, p.21)
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