Jezus Heeft U Meer Lief Dan U Kunt Beseffen
(Jesus Loves You More Than You Will Know)
Waarschijnlijk weet iedereen die in de jaren 1960 is opgegroeid wie Simon en Garfunkel zijn, die
deze tekst hebben gezongen.
In een periode van vijf jaar brachten ze een reeks hits uit die een generatie heeft beïnvloed. Ze
veranderden de muziekindustrie en veel van hun liedjes worden nog steeds over de hele wereld
gedraaid, op radiostations die "Goud van Oud" ten gehore brengen. Laatst zette ik de radio aan en
hoorde hen, zingend over "Mrs. Robinson". Ik heb dat lied waarschijnlijk al wel honderd keer
gehoord, maar toen ik het weer hoorde, was het alsof ik er anders naar luisterde.
Het refrein gaat als volgt: "And here’s to you Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you
will know". (En wat u betreft, mevrouw Robinson, Jezus houdt meer van u dan u beseft.)
Het is zo'n eenvoudige uitspraak, maar ik denk dat er in de kern een waarheid zit die we soms
vergeten. Toen we kinderen waren werd ons verteld dat Jezus van ons houdt. En we accepteerden
dat. Maar als we ouder worden en ons meer en meer bewust worden van onze neiging tot zonde,
beginnen we dat te vergeten. In plaats daarvan vallen we ten prooi aan de leugen dat er een moment
komt waarop onze zonden de aanleiding zijn dat God niet langer van ons houdt.
Vanuit ons perspectief lijkt dit idee heel logisch. We hebben allemaal onze grenzen. Er zijn grenzen
die we trekken in onze relaties: "Als je dat doet, houdt het voor mij op". We gaan onze relaties aan
op contractuele of voorwaardelijke gronden. Maar in onze verbondsrelatie met God is er niets dat
we kunnen doen om Hem te laten ophouden ons lief te hebben. Om de simpele reden dat Gods
natuur Liefde is.
Daarom denk ik dat Simon en Garfunkels lied zoveel weerklank vindt bij mij. Zij wijst op de
waarheid dat Gods liefde voor ons zo veel groter is dan alles wat we ons ooit zouden kunnen
voorstellen. Hij hield zoveel van ons dat Hij zijn Zoon gezonden heeft, om de relatie met Hem te
herstellen en ons, door de kracht van de Heilige Geest, te transformeren tot mensen die het karakter
van Christus delen.
Dus de volgende keer dat u naar "Mrs. Robinson" luistert, herinner u dan dat onze Drie-ene God
echt meer van ons houdt, dan we ooit zullen beseffen.
Dit zegt Joseph Tkach die van het LEVEN spreekt.

