
Roekeloze liefde

Een paar weken geleden mocht ik in een PKN-gemeente in het 
midden van het land preken. Een groot kerkgebouw gevuld met 
maar dertig mensen. Er was ook een klein coronaproof koortje 
van drie stemmen.

Aan het einde van de dienst zongen ze het lied ‘Reckless Love’ 
(roekeloze liefde). Ik kende het lied niet en werd echt geraakt. 
Half grappend zei ik dat ik over dat thema weleens een preek 
wilde maken. De volgende dag bekeek ik mijn rooster voor de-
cember, en zie: een gemeente vroeg mij om op 20 december – de 
laatste adventszondag – over ‘liefde’ te preken. 

Over het lied ‘Reckless Love’ is in 2018, het jaar waarin het lied 
online miljoenen keren werd bekeken, een discussie gevoerd. Kun 
je zeggen dat God roekeloos is? Behoort het tot Zijn karakter om 
roekeloos te zijn? Roekeloosheid heeft een erg negatieve connota-
tie: we houden niet van roekeloze mensen.
Hoe zit dat dan met God? De schrijvers van het lied legden uit dat 
roekeloosheid niet bij het karakter van God hoort, maar wel bij 
Zijn daden. Daden die maar één doel hebben: mensen tot Hem 
te trekken. Immers, was het niet wat roekeloos dat de herder de 
99 schapen in de steek liet om dat ene schaap te zoeken? Waar 
zouden de 99 andere gebleven zijn?

Ik lees deze dagen 1 Johannes 4:9-10. ‘En hierin is Gods liefde 
geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is 
niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefge-
had en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden.’
God zond geen boodschapper naar de wereld, maar Hij zond zich-
zelf. Vanuit onvoorwaardelijke liefde. Kerst betekent dan ook: de 
eeuwige God maakt zich kwetsbaar als een baby, om op een haast 
roekeloze manier Zijn liefde aan ons te tonen en ons bij Zijn hart 
te brengen. Wat is het evangelie toch een geweldige boodschap.

Andries Knevel, EO-presentator
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BOEK

De beste weg
‘Eromheen draaien. De 
kern van het volgen 
van Jezus in tien 
thema’s’, Hans Alblas, 
Omnicus, 213 blz., 
€ 17,99
Hoe volg je Jezus 
in het leven van al-
ledag? Hans Alblas 
heeft daar diep over 
nagedacht. Aan de 

hand van diverse Bijbelgedeelten geeft 
hij door wat hij hierover heeft geleerd, 
waarbij hij de radicaliteit van het evangelie 
niet wegmoffelt en soms heel persoonlijke 
voorbeelden geeft, waardoor de bood-
schap dichtbij komt. Dit rijke boek lees je 
misschien niet in één adem uit, maar geeft 
je wel – hoofdstuk na hoofdstuk – denk-
duwtjes op de beste weg: die achter Jezus 
aan. (Gert-Jan Schaap)

BOEK

Mooie mix
‘Samen leven uit 
genade’, Max Lucado, 
Ark Media, 207 blz., 
€ 20,-
Dit dagboek van de 
populaire schrijver 
Max Lucado is een 
mooie mix van zijn 
eerdere dagboeken 
Leven uit genade en 
Elke dag een nieuw 

begin. Twee vliegen in één klap, want het 
is nu een praktisch gezinsboek geworden, 
waarbij iedere dagtekst is gesplitst in een 
tekst voor ouders en eentje voor kinderen. 
Lucado biedt volwassenen en kinderen 
praktische handvatten om te leven vanuit 
genade. Met mooie voorbeelden uit het 
dagelijks leven en bij iedere tekst een 
praktische uitsmijter. Eén minpuntje: dit 
dagboek bevat geen 365 dagteksten, maar 
100. (Marian van Vugt)
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