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Een gaatje in de melkkan
Wij worden in de Schrift, zowel
in het oude- als ook in het
nieuwe testament, opgewekt om
de Heer lief te hebben met ons
hele hart, met alles wat in ons is.
Daar
is
de
Heer
in
geïnteresseerd
Er staat immers in 2 Kronieken
16:9 (een tekst die wij allemaal
uit ons hoofd zouden moeten
kennen):
Want des Heren ogen gaan over
de gehele aarde, om krachtig bij
te staan hen wier hart volkomen
naar Hem uitgaat.
Wie dus op Hem vertrouwen
met hun ganse hart, die staat Hij
krachtig bij. Gods ogen gaan
over de hele aarde en Hij ziet
zulke mensen. Daar is Hij in
geïnteresseerd, hen staat Hij
krachtig bij.
In mijn jeugdjaren hielp ik als
een jongen van een jaar of 14 in de vakantie - de melkboer uit
onze straat. Er werd nog op de

ouderwetse manier melk met
een litermaat vanuit een grote
melkbus in een melkkan gedaan.
Op één april maakte de
melkboer de volgende grap. Als
hij in de melkkan een aantal liter
melk had geschept, liep hij er
mee terug naar de klant die bij
de voordeur stond te wachten.
En omdat het 1 april was, deed
hij, alsof er een gaatje in de
melkkan zat en drukte hij zijn
rechter wijsvinger tegen de
bodem van de pan en liep zó
terug naar de klant en zei dan:
"mevrouw, er zit een gaatje in de
pan; wilt u het overnemen met
uw vinger".
Als zij dan de vinger onder de
melkkan schoof, riep hij: één
april !
Wij worden door Petrus in 1
Petrus 2:2 opgewekt, om te
verlangen naar de redelijke,
onvervalste melk des woords,
opdat wij daardoor mogen
opwassen tot zaligheid.
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Door het drinken van goede
melk, groeien wij op. Maar wij
groeien pas echt op, als er in ons
hart – in onze "melkkan" – geen
gaatje zit waardoor de inhoud
spoedig weer weg kan lopen..
Het gaat er om, de Heere lief te
hebben met ons hele hart. We
lezen daarover ook in Marcus
12:28 en verder:
28 En één der schriftgeleerden,
tot Hem komende, hoorde, dat
zij met elkander redetwistten,
en overtuigd, dat Hij hun goed
geantwoord had, vroeg hij Hem:
Welk gebod is het eerste van
alle?
Het
valt
op
dat
deze
Schriftgeleerde instemt met het
antwoord, dat Jezus aan de
Sadduceeën heeft gegeven. Zijn
eigen vraag, waarmee hij tot
Jezus komt, is oprecht: Welk
gebod is het eerste van alle?
Temidden van de talloze
geboden en verboden van de
Thora en de overleveringen van
de
Joden
zoekt
deze
schriftgeleerde
naar
het

zwaartepunt, de hoofdzaak, de
concentratie van alle geboden
van de Heer.
En dan komt Jezus met de totale
samenvatting van de wet en de
profeten. Men zou kunnen
zeggen: de hoofdzaak; de kern,
het zwaartepunt:
29 Jezus antwoordde: Het
eerste is: Hoor, Israël, de Here,
onze God, de Here is één, en gij
zult de Here, uw God,
liefhebben uit geheel uw hart en
uit geheel uw ziel en uit geheel
uw verstand en uit geheel uw
kracht.
Wat opvalt is het woordje
"geheel". Het wordt vier keer
genoemd
namelijk
God
liefhebben met heel je hart (het
hart is het centrum van het
innerlijk leven), heel je ziel (met
heel je gevoelen), geheel je
kracht (de inzet met je lichaam)
en met geheel je verstand.
Kortom: Hem liefhebben met de
hele mens.
Jezus beantwoordde de vraag
van
deze
oprechte
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schriftgeleerde met de zgn.
"Shema Israël" en dat betekent:
Hoor Israël.
Deze woorden werden vroeger
door de vrome Joden en ook nu
nog door vrome Joden dagelijks
twee maal opgezegd. Die
woorden staan in Deut. 6:4
Dagelijks twee maal !
Daaruit blijkt het grote belang
van deze woorden. Men kan
zeggen: de kern van de wet en
de profeten in de notendop.
En Jezus voegt daaraan toe
31 Het tweede is dit: Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Een
ander gebod groter dan deze,
bestaat niet
Het eerste gebod is gelijk aan
het tweede gebod. Het betekent,
dat ook dit een zeer belangrijk
gebod is: Je naaste liefhebben
als jezelf.
Het is niet verkeerd om jezelf
lief te hebben. We verzorgen
immers ons zelf. Het is niet
goed om er onverzorgd bij te
lopen.

Het is goed om het nodige
zelfrespect en zelfvertrouwen te
hebben. Een mens heeft zichzelf
lief en dat mag ook volgens de
Schrift en je mag zelfrespect
hebben. Maar ook …. je naaste
liefhebben als jezelf. Wat je
jezelf gunt, gun dat ook je
naaste.
Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad, schrijft
Johannes in 1 Joh. 4:19.
En 1 Joh. 4:10 noemt:
Hier is de liefde, niet dat wij
God liefgehad hebben, maar dat
Hij ons heeft liefgehad en zijn
Zoon gezonden heeft als een
verzoening voor onze zonden.
Geliefden, indien God ons zó
heeft liefgehad, behoren ook wij
elkander lief te hebben.
Het gaat er dus om, God lief te
hebben met heel je hart. Een
ongedeeld hart, geen "gaatje in
de melkkan".
Jacobus schrijft, dat wij ons hart
behoren te zuiveren, als wij
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innerlijk verdeeld zijn. We gaan
het lezen in Jacobus 4:4 en
verder:
4 Overspeligen, weet gij niet,
dat de vriendschap met de
wereld vijandschap tegen God
is? Wie dus een vriend der
wereld
wil
zijn,
wordt
metterdaad een vijand van God.
Jacobus noemt een christen, die
een vriend van de wereld wil
zijn, een vijand van God. Hij
wil én God liefhebben én ook
genieten
van
wereldse
begeerten.
Maar dat gaat niet samen. Men
pleegt dan geestelijk "overspel".
Wat
verstaat
de
apostel
Johannes onder de wereld? Dat
lezen we in 1 Johannes 2:15/16
waar staat:
15 Hebt de wereld niet lief en
hetgeen in de wereld is. Indien
iemand de wereld liefheeft, de
liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is:
de begeerte des vlezes, de

begeerte der ogen en een
hovaardig leven, is niet uit de
Vader, maar uit de wereld.

o De begeerte der ogen.
o De begeerte des vlezes.
o En een hovaardig leven.
Als we vers 16 goed lezen, dan
merken we op, dat de wereld
niet zo zeer rondom ons is, maar
dat de wereldse begeerten in ons
eigen vlees aanwezig zijn en tot
leven komen, als het voedsel
krijgt.
Of, zoals Jacobus het in zijn
brief schrijft: als de begeerte
bevrucht wordt, baart zij zonde.
Eerder dus niet.
5 Of meent gij, dat het
schriftwoord zonder reden zegt:
De geest, die Hij in ons deed
wonen, begeert Hij
met
jaloersheid?
Exodus 20 noemt, om geen
andere goden te dienen, want
"Ik, de Heere, uw God, ben een
naijverig God." (v.5)

- 5 -

Hij wil ons gehele hart en daar
heeft Hij ook recht op.
We gaan grotere genade in ons
leven ervaren, als ons hart Hem
volkomen is toegewijd.
6a Maar Hij geeft dan ook des
te grotere genade.
Daarom is het van belang om
nederig te zijn en niets van de
wereld en de wereldse begeerten
in ons leven toe te laten.
6b Daarom heet het: God
wederstaat de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij
genade.
Wanneer God ons wederstaat,
dan trekt Hij zijn hulp, zijn
genade, wat terug. Dan lukt het
ons niet in ons leven, omdat ons
hart gedeeld is. Daarom staat er
in het volgende vers:
7 Onderwerpt u dus aan God,
maar biedt weerstand aan de
duivel, en hij zal van u vlieden.

We onderwerpen ons aan God,
als wij Hem ons hele hart
schenken. En als wij niet de
lusten van het vlees in ons leven
toelaten.
8 Nadert tot God, en Hij zal tot
u naderen. Reinigt uw handen,
zondaars, en zuivert uw harten,
gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Als wij tot Hem naderen, dan
gaat het er om, dat te doen met
reine handen en een zuiver hart.
(1) Reinig
uw
zondaars!

handen,

(2) Zuivert uw harten, gij,
die innerlijk verdeeld
zijt.
9a Beseft uw ellende, treurt en
weent;
Dat is een ellendige toestand.
Wanneer men in zo'n toestand
komt, dan moet men zich dat
beseffen. Daar dient men zich
dan goed van bewust te zijn.
Men wordt opgeroepen om dan
een tijdje "te treuren en te
wenen".
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9b uw gelach moet veranderen
in treurigheid, en uw vreugde in
neerslachtigheid.
Meestal wekken wij elkaar op,
om blij te zijn in de Heere. Ja,
om ons altijd in de Heere te
verblijden.
Maar hier roept Jacobus
sommigen op om gelach te
veranderen in treurigheid.
Hier roept Jacobus sommigen
op, om "neerslachtig" te zijn.
En dat niet voor het aangezicht
van mensen, maar voor het
aangezicht van God.
En als men zich dan vernederd
voor de Heere, dan komt alles
weer goed. Dan gaat Hij ons
verhogen. Dan komt er weer
"grotere genade". Dan ervaart
men weer vreugde en gelach.
10 Vernedert u voor de Here, en
Hij zal u verhogen.
Nogmaals onze kerntekst uit
Marcus 12:29 waar staat:

Hoor, Israël, de Here, onze
God, de Here is één, en gij zult
de Here, uw God, liefhebben uit
geheel uw hart en uit geheel uw
ziel en uit geheel uw verstand en
uit geheel uw kracht.
Dan zit er "geen gaatje in de
melkkan".

