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Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Jaren geleden lag de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander 6 dagen in coma. 

Als geleerde en medicus was het volgens hem uitgesloten dat je gedurende zo’n coma iets kon ervaren. 

De hersenen van Alexander werden belaagd door E-colibacteriën, die zijn hersenvocht in pus veranderden.  

De verschillende anti-biotica’s sloegen niet aan en zijn hersenactiviteit daalde naar het nulpunt. 

Als een wonder keerde Eben Alexander na 6 dagen terug uit zijn diepe coma. 

En nog wonderlijker: hij keerde terug met herinneringen aan hemelse belevenissen. 

In de periode van herstel schreef hij er een intrigerend boek over. 

De titel alleen al was bijzonder: “Proof of Heaven”, letterlijk vertaald “Bewijs van de Hemel”. 

Het boek stond 18 weken lang op de bestsellerslijst van de New York Times. 

Eben Alexander was in zijn jeugd gelovig opgevoed, maar had het geloof langzaamaan verlaten. 

Hij was een man van de wetenschap geworden en zag daarin een andere en betere weg naar de waarheid. 

Tot het moment van zijn bijna-dood-ervaring. 

Vanaf dat moment was hij naar eigen zeggen “meer wetenschapper dan ooit”, 

maar wilde hij wetenschap en spiritualiteit samenbrengen, omdat ze volgens hem elkaar versterken. 

 

Ik moest aan Eben Alexander denken toen ik het Bijbelverhaal las over die geleerde man die bij Jezus komt. 

Ook hier een geleerde, een man van de wetenschap, geen medicus, maar een geleerde in de Thora. 

Overigens ging dat vroeger heel vaak samen. 

Iemand was nooit alleen maar geleerd in de heilige boeken, maar was echt wetenschapper. 

Maimonides, de grote Middeleeuwse Joodse Geleerde was arts,  

maar schreef ook talloze boeken over de Thora en de Talmoed, de joodse heilige geschriften. 

En op het christelijk erf kent iedereen Albert Schweitzer, theoloog, filosoof en arts. 

Hij had zijn medische roeping in Afrika en schreef een prachtig boek over de verschillende visies op Jezus. 

Zo was het ongetwijfeld ook met die Thora-geleerde man die bij Jezus kwam. 

Het is ook een interessante vraag: 

Geloof en wetenschap, geloof en verstand; hoe verhouden die zich tot elkaar? 

En ook waar is zo’n man van de wetenschap nu ten diepste in geïnteresseerd? 

Wel we horen het direct, want de geleerde man vraagt aan Jezus: 

Leermeester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?  

Je moet dat niet te beperkt horen in de zin van: hoe kun je leven na de dood? 

Nee, deze man houdt zoveel van het leven, dat hij het leven, zijn leven wil vasthouden. 

Ook in de tijd die komt, in de wereld die komt; allereerst hier en nu, maar ook daaraan voorbij. 

En bijzonder! …….Die geleerde man vraagt: Wat moet ik doen? 
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Hij vraagt niet: Wat moet ik geloven? of: Wat moet ik weten? Nee, hij vraagt: Wat moet ik doen? 

En de eerste vraag is natuurlijk:  

Wat zegt de Thora? Wat zegt de Wet? Wat zegt de Bijbel? Wat zeggen jouw heilige boeken? 

En dan niet alleen: wat staat daar geschreven? Maar ook en vooral: wat lees jij daar? 

Daaraan zie je al dat het alleen maar citeren van allerlei Bijbelteksten niet toereikend is. 

Iedere ketter heeft zijn letter, zegt het spreekwoord, en iedere gelovige ook, voeg ik er maar aan toe. 

Het gaat niet alleen om wat er staat, maar vooral om ‘hoe jij leest’. 

Ieder mens leest de teksten immers weer anders, weer opnieuw. 

Ieder mens pakt weer nieuwe dingen op uit die oude teksten en verhalen. 

De tekst is één ding, de interpretatie is net zo belangrijk. 

Niet voor niets begint ons hele verhaal met de vraag “hoe jij ziet”? 

Zalig de ogen die ontwaren wat jullie waarnemen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. 

Profeten en koningen hebben gewenst te zien wat jullie waarnemen en hebben het niet gezien. 

De grote vraag is dus niet alleen ‘wat staat er?’, maar vooral ‘hoe zie jij het’? ‘hoe lees jij?’ 

 

Het antwoord van de Thorageleerde man is het klassieke joodse antwoord. 

Hij citeert Deuteronomium 6 vanaf vers 5.  

De tekst die iedere gelovige jood ’s ochtends en ’s avonds zegt in zijn gebeden,  

met daarin de kernachtige woorden: 

Liefhebben zul je, de Eeuwige, je God, 

met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht. 

En kijk, dat is nu zo aardig, die Thorageleerde man vertelt direct hoe hij leest,  

want hij voegt twee dingen toe aan die tekst. 

Allereerst zegt hij ook: met heel je verstand. 

Dat is natuurlijk belangrijk voor een geleerde, voor een man van de wetenschap. 

Hij zegt: hart en ziel en kracht impliceert ook je verstand. 

Dus niet zoals men vroeger nog wel eens dacht en zei: 

Als je wilt geloven moet jij je verstand maar uitschakelen. 

Daarachter zit de gedachte dat ‘geloof’ en ‘wetenschap’ nooit samen zouden kunnen gaan. 

Nu, dat ziet deze geleerde heel anders:  

met heel je hart en je ziel en met al je kracht, betekent ook: met je verstand. Dat hoort daar gewoon bij. 

Het gebruiken van vaccins tegen allerlei gevaarlijke ziektes is dus niet alleen maar toegestaan, 

nee, het is bij uitstek God liefhebben met je verstand! 

Die geleerde man zou op de Bible Belt nog heel wat goed kunnen doen met zijn interpretatie. 
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En vervolgens voegt hij er nog iets aan toe. 

Hij zegt: en je naaste aan jou gelijk.  

Een tekst die komt uit een ander Thoragedeelte: Leviticus 19 vers 18. 

Ook dat is een manier van lezen.  

God liefhebben kun je niet afzonderlijk verkrijgen, maar impliceert ‘je naaste liefhebben’. 

Je kunt, zegt die geleerde man, niet God dienen zonder ook tegelijk je naaste te dienen. 

Sommige rabbijnen gingen zelfs later zover dat ze dit gebod als hoofdgebod neerzetten. 

De samenvatting van alles, van de hele Thora, is zegt rabbi Hillel: Je naaste liefhebben. 

Dat zegt deze geleerde man niet, maar hij leest het er wel in één adem bij.  

God liefhebben en je naaste. Onlosmakelijk hoort dat voor hem bijeen. 

En Jezus antwoordt hem: Je hebt juist geantwoord; doe dit en je zult leven! 

Opvallend hoe het ‘doen’ hier centraal staat, of eigenlijk moet ik zeggen het ‘liefhebben’. 

Er staat dus niet in de Thora dat je moet ‘geloven’ in de Eeuwige, je God. 

Geloof kan nooit verplicht gesteld worden; geloven, vertrouwen kan niet geforceerd worden. 

Maar het gaat ook niet om geloven, maar om liefhebben. 

Dat is de kern van onze verhouding tot de Eeuwige en ook tot onze naaste. 

En wie die naaste dan wel niet is, daarover gaat het 2e deel van ons verhaal. 

 

De geleerde man is namelijk nog niet klaar met zijn beproeven van Jezus. 

Dat is niet per se negatief bedoeld dat ‘beproeven’, eerder neutraal, nieuwsgierig:  

Ik wil wel eens weten wat voor vlees ik in de kuip heb. 

Ik wil graag weten waar jij staat? 

En dus vraagt hij verder door. 

Niet de vraag die je misschien zou verwachten en die veel moderne mensen vandaag zouden stellen. 

De vraag: wie is de Eeuwige? wie is God? 

Nee, hij vraagt: ‘wie is mijn naaste’? 

Nu moet ik jullie eerlijk zeggen, dat ik altijd gedacht heb dat ieder medemens mijn naaste is. 

Zo is het mij eigenlijk van jongs af aan ook bijgebracht. 

Je naaste liefhebben vertaalde zich in aardig en behulpzaam zijn voor de buren, 

maar ook het helpen van mensen in nood in andere landen. 

Dat alles kwam voort uit het gebod van naastenliefde. 

Je naaste was dus eigenlijk vriend en vijand, iedereen, al je medemensen. 

Dat idee is bijbels niet correct. De Thora maakt onderscheid tussen de een en de ander. 
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Onderscheid b.v. tussen iemand van jouw volk en iemand uit een ander volk. 

Onderscheid ook tussen vriend en vijand. 

En daarom is de vraag naar wie je naaste is helemaal niet zo gek. 

Jezus vertelt dan die overbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 

De strekking van het verhaal is bijzonder en verrassend. 

Want de priester en de leviet, jouw volksgenoten, zijn in onze ogen vanzelfsprekend jouw naaste. 

En dat zijn ze natuurlijk ook, maar blijkbaar zijn ze bang of angstig en doen ze niet wat je mag verwachten. 

We zagen dat ook al in ons beginfilmpje.  

Mensen schrikken, kijken bang om zich heen, lopen snel door. 

Vaak niet omdat het slechte mensen zijn, maar omdat ze bang en onzeker zijn geworden. 

 

In ons Bijbelverhaal vertelt Jezus hoe hij de teksten ziet? hoe hij leest en interpreteert? 

En dus vult hij het begrip naaste aan met een bijzonder en intrigerend verhaal. 

Want het begrip naaste wordt hier heel precies gevuld aan de hand van wat mensen voor elkaar doen. 

Je naaste is vanzelfsprekend je soortgenoot, of landgenoot, of iemand van jouw ras, of familie, 

Jezus vult dat heel bijzonder aan door te zeggen dat je naaste is degene die aan jou ontferming betoont. 

Dat is tegelijk ook een omkering van wat wij in de regel denken. 

Iemand kan van het ene op het andere moment jouw naaste worden, 

doordat die ander met ontferming bewogen wordt over jou en zo ook met je omgaat, 

zoals die Samaritaan deed voor die half dode man op de weg. 

En mensen kunnen als beeld en gelijkenis van de Eeuwige de naaste worden van hun medemens. 

Nooit automatisch, maar pas nadat er gehandeld en gedaan is, met ontferming, met compassie. 

En die God en die mensen wordt je geacht lief te hebben, dan zul je leven. 

Je merkt dat de bijbel niet het onmogelijke vraagt van een mens.  

Het spreekt eigenlijk voor zich. 

Liefhebben degenen die jou helpen, die jou ondersteunen, die met je begaan zijn. 

Dat is toch heel iets anders dan allemansliefde, zomaar om niet. 

En dat geldt dus ook naar God toe: Je zult liefhebben, de Eeuwige, je God. 

De bijbel wijst een even simpele als heldere weg om eeuwig leven te beërven.  

Eben Alexander heeft het inmiddels tot zijn levenswerk gemaakt  

om te zeggen dat de dood niet het einde is 

en dat liefde de machtigste kracht is in het universum. 

Amen. 

 


