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Het logo van het jaarthema ‘Een levende gemeente’
Deze ledenpop, de gemeente wordt immers ook een lichaam genoemd, symboliseert de
gemeente, het lichaam van Christus. Dat is geen standbeeld, maar een levend lichaam.
Daar zit dus beweging in, zoals deze foto suggereert. Die ledenpop stapt van zijn sokkel af de
wereld in. Zo horen wij ook levend te zijn. Als lichaam van Christus samen onderweg in onze
samenleving.
Dat belooft dit jaar voor ons hoe dan ook een boeiende
ontdekkingsreis te worden naar wie we als gemeente werkelijk zijn,
wie de Heer wil dat we zijn, wie wij zelf zouden willen zijn en wat
daarvoor dan nodig is.
Want je bent dat niet zomaar. Het lichaam van Christus moet
opgroeien en volwassen worden.
Steeds weer, omdat er steeds weer nieuwe ledematen bijkomen.
Bij elk meervoud (‘we’) komt ook steeds het enkelvoud (‘ik’) in
beeld. Wie ben ‘ik’ in onze gemeente?; Wie zou ik willen zijn?; Wie
kan ik zijn? En wat kan ik leren? En hoe dan? Wil ik dat wel?
Immers gemeente-zijn is niet alleen iets van samen-komen en
samen-zijn maar ook iets van samen ondernemen en samen-werken;
van doen dus.
Dat moet je willen en als je het eenmaal hebt leren willen, moet je
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het nog leren doen. En er zijn ook nog eens krachten die tegenwerken.
Tegennatuurlijk
Afgelopen week was Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoﬀ nogal in het nieuws. Een mooie
katholieke naam. Hebben jullie het nieuws meegekregen? Hij onttrok zich in een open brief op de
site van de VVD aan de Katholieke kerk. De directe aanleiding: een lelijke opmerking van de
aartsbisschop aan zijn adres.
In de politieke analyses kreeg dit veel aandacht en ook weer bij Pauw natuurlijk. Met wat
schamper gelach van Pauw, jammer. Was dat nu de bedoeling van Dijkhoﬀ?
Zijn optreden roept wel vragen op: waarom publiek afscheid nemen, terwijl dit toch een zaak
tussen hem en de bisschop is; tussen hem en de kerk is.
En, is hij echt zo gemakkelijk te raken? In het politieke bedrijf lijkt hij nogal onverstoorbaar.
Of zit er soms iets anders achter? Kun je er op dit moment politiek mee scoren als je afstand
neemt van de kerk?
Ik denk van wel. In onze samenleving van nu, is lid zijn van een kerk nu net niet iets dat goed staat
op je CV. Je wekt er in de ogen van sommigen de indruk mee dat je nogal goedgelovig bent en je
vrijheid zomaar opgeeft en je onderwerpt aan onbegrijpelijke regels van de kerk.
Bovendien door al die nieuwe misbruikverhalen schaam je je er bijna voor dat je nog kerklid bent.
Ja, dit raakt ook onze kerken hoor, mensen maken geen onderscheid tussen de een of de andere
kerk.
Daaronder zit iets dat nog breder en dieper is, denk ik. Zo’n blijvende band met een club als de
kerk, past helemaal niet zo bij ons 21e eeuwse mensen.
Ik noem de kerk oneerbiedig een club, omdat de vergelijking met clubs opgaat. Want andere
clubs en verenigingen hebben op dit moment ook last van het gebrek aan betrokkenheid. Vind
maar eens vrijwilligers, da’s niet gemakkelijk.Het lijkt wel, alsof, nu het niet meer hoeft, -je hebt
elkaar veel minder nodig dan vroeger- dat we zo samen optrekken in het leven liever ook niet
meer doen. Tenminste niet als we er geen zin in hebben.
Lid zijn van een vereniging, is dan toch wat tegennatuurlijk. Dat schept allerlei verplichtingen
Een vereniging wil je bezoeken als je dat leuk vindt. Maar niet omdat het moet.
Zoals je naar een restaurant gaat als je het het leuk vindt, maar er natuurlijk geen lid van wordt.
Je wilt er niet moeten eten. Je wilt ook wel eens naar en ander restaurant!
We trekken het liefst op met de mensen die we leuk vinden, op het moment dat we er zin in
hebben. Voor onze 21e eeuwers mag het allemaal wel wat vrijblijvender zijn.
Een vast commitment aangaan doen we niet zo graag.
Ik vertel dit zo uitgebreid om iets onder jullie aandacht te brengen wat je misschien ontgaat.
In onze samenleving is ons jaarthema nogal weerbarstig.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Ps. 133:1 NBV) nou dat beleven we in
onze tijd waarschijnlijk als een regelrechte verplichting. Zoiets beleven we daarom nu nogal als
‘tegennatuurlijk.’ Je wilt toch niet altijd (‘wonen’) bij elkaar zijn.
Wij ook niet denk ik. We horen immers bij deze samenleving. En worden door dat levensgevoel
beïnvloed. Hebben dezelfde mogelijkheden als de anderen. Ik durf de stelling wel aan dat
christenen tegenwoordig niet meer zo structureel met elkaar willen optrekken.
Het is op dit moment ook niet gemakkelijk om mensen voor taken te vinden. Op dit moment
zoeken wij elkaar het liefst ook alleen op als we het leuk vinden of als het ergens beslist voor
nodig is, maar verder houden we onze handen liever vrij.
Ja, wij ook!, denk ik. Als het niet zo is, hoor ik het graag van jullie.
Voor mensen van nu voelt een sterke betrokkenheid op een gemeente al gauw als tegennatuurlijk
aan. Je moet je er regelmatig echt toe zetten om naar een gemeenteactiviteit te gaan.
Gemeente als onderneming van God
Zo gezegd, is gemeente-zijn een beetje ons ding. Het is maar wat wij ervan maken.
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Als wij ons best ervoor doen, dan hebben we een gemeente. Anders niet. Dat is een veel te plat
verhaal.
Hoe anders is de boodschap in de brief van Paulus aan de jonge gemeente van Tessaloniki in
Noord Griekenland. Paulus was er maar kort geweest en moest al veel te snel weer wegvluchten.
Toen was het nog een kerkje van niks. Paulus zal zich wel zorgen gemaakt hebben. Deze
pasbekeerden kunnen zich nog helemaal niet redden
Nou, Paulus heeft zich voor niets bezorgd gemaakt. Dat kun je merken aan het begin van zijn
brief. Wij danken God altijd voor jullie allemaal…’ Mocht het hem nog niet duidelijk geweest zijn,
dan dringt het nu wel tot hem door: ‘deze gemeente is Gods werk.’
Het is de gemeente ‘die toebehoort aan God (1).’ En wat Paulus allemaal niet meer had kunnen
afmaken, daar gaat God gewoon mee verder in die gemeente: geloof, hoop en liefde groeien er
volop. (3) Onder invloed van Gods Geest én door de inzet van de gemeenteleden. En dat onder
moeilijk omstandigheden: niet alleen Paulus maar ook zijn volgelingen werden verdacht gemaakt
en tegengewerkt.
Die combinatie: Gods invloed en onze inspanning, is wezenlijk voor de gemeente.
Ik kom daar nog op terug…
Terugkijkend had Paulus het direct al gemerkt toen hij zijn latere broeders en zusters voor het
eerst in Tessaloniki tegenkwam Het was niet alleen de helderheid van Paulus’ eigen boodschap,
het was ook de Geest die er in meekwam merkte hij. (5) Die maakte Paulus’ boodschap krachtiger
en de ontvankelijkheid van zijn luisteraars groter. Paulus concludeert daar achteraf uit dat zij
speciaal door God geselecteerd waren (4)
Goddank! Goddank begint de gemeente met Gods onderneming. Kijk maar eens om je heen: deze
gemeente is vooral een bovennatuurlijk gegeven. Daar wordt je rustig van; je mag met God
meeliften.
Gemeente
Je leest er zomaar overheen. Maar bijna alle brieven zijn aan een hele gemeente tegelijk
geadresseerd. Vrijwel nooit aan afzonderlijke gelovigen. Ook de Heer Jezus doet dat (Openb. 2 en
3, Petrus doet dat ook. Hij noemt de gemeente een geestelijke tempel en een heilige
priesterschap (5 en 6)
Merk je het meervoud op? God organiseert de gelovigen in gemeenten en spreekt ze doorgaans
in hun gemeente aan! Maakt het ene gemeentelid zelfs verantwoordelijk voor het andere.
Vanuit bijbels perspectief is het voor een christen onnatuurlijk om in je eentje te geloven. God
geeft gelovigen aan elkaar; als geschenk en en als opdracht (ja dat ook!)
Vaste verbinding met andere gelovigen is zelfs onderdeel van wat je gelooft. Dat gaat wel eens
tegen je gevoel in. Er wordt hier gevraagd op God te vertrouwen en om je vertrouwen ook aan de
gemeente te geven.
God werkt overigens niet buiten gelovigen om. Als je tot geloof in God komt, ben je niet ineens lid
van een gemeente. Maar wordt je door Hem geroepen om lid te worden; te zijn.
Petrus roept tot actie op: ‘Voeg je bij Christus, de levende steen, en laat je gebruiken voor de
bouw van een geestelijke tempel’, dat zijn de andere gelovigen. (4/5) Je wordt opgeroepen om
zelf met God aan de gemeente mee te werken.
Zie je het, daar heb je de combinatie weer: Gods invloed en onze inspanning, zijn wezenlijk voor
de gemeente.
Onze opdracht
In onze tijd betekent dat voor ons ook het gevecht aan gaan met onszelf en met onze
samenleving. Wij zijn liever geen lid van een vereniging met al zijn verplichtingen. We hebben de
neiging de band met de kerk een beetje ‘light’ te houden.
We houden liefst een prettige ruimte voor onszelf over. En er is ook genoeg dat we moeten
overwinnen, niet alleen van onszelf maar ook van de anderen.
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‘Heer moet ik nu net met die mensen samen in één gemeente?’ ‘Ik kies liever zelf mijn mensen
uit.’ Maar dat God dan zegt: ‘Ik heb jullie samen uitgekozen, wil je mij waarin volgen?’
Dat is wel eens lastig: vertrouwen tonen dat God jou en de ander daar juist goed mee doet.
Door ons ook als opdracht aan elkaar te geven. Maar omdat Gód het doet kunnen we ook best
eens een zegen voor elkaar zijn.
Dat is de beslissing waar je steeds weer voor staat. Wil ik God volgen in zijn keuze van ons?
Dat kan een oﬀer van je vragen; een oﬀer dat je uit vertrouwen (je geloof) in God brengt.
Dat deden de geloven in Tessaloniki wel. Ze gaven alles op voor God en zijn gemeente.
Ze keerden zich af van de afgoden staat hier. En gingen samen God dienen (9). Dat is niet zo
vanzelfsprekend als het lijkt. In die tijd was afgodendienst zo centraal in het leven. Dat je dan
eigenlijk bijna alles opgaf voor God. In de tempels ontmoette je immers ook je contacten,
Allerlei plaatselijke gebruiken en gewoontes waren met die tempels en de goden verbonden. (Het
is alsof een Rotterdammer besluit supporter van Ajax te worden). Daarvan afzien was net zo
ingrijpend als wanner wij ineens zouden afzien van onze auto, computer en mobiel. Je sloot jezelf
op bepaalde manier van de samenleving af.
Dat zijn ingrijpende keuze’s die dwars stonden op het levensgevoel in die tijd. Op wat mensen
toen belangrijk en noodzakelijk vonden. Zo’n keus is indrukwekkend en daarom had iedereen het
erover toen.
Moeten wij misschien ook nog zo’n keuze maken? Is de vrijheid die we voor onszelf willen te
groot geworden? Dat is wel een vraag die je ons 21e eeuwse gelovigen mag stellen.
Oproep
Broers en zussen, God heeft ons samen uitgekozen. Onze gemeente is bij God begonnen,
een bovennatuurlijke zaak dus. Willen wij dat van Hem aannemen? Heel praktisch er vertrouwen
in tonen: geloof tonen! En welke inspanning moeten wij nu leveren om Gods invloed in onze
levens toe laten? Wat zijn de afgoden die ons in de weg staan? Wat moeten wij opoﬀeren?
God wil ons als gemeente, willen wij ook gemeente van deze God zijn? Op zijn voorwaarden?
Amen
Vragen voor de groeigroepen
1. Is er de afgelopen jaren iets veranderd in hoe je met je lidmaatschap van de gemeente omgaat?
Oftewel: wat doe je nu anders dan vroeger?
2. Herken je het levensgevoel van deze tijd, liever een light-lidmaatschap van een gemeente (ik ga
als ik het leuk vindt) in je eigen leven?
3. Kun je onze gemeente als de keuze van God aanvaarden?
4. Dietrich Bonhoeﬀer stelt: “Je mag niet klagen over de gemeente, want de gemeente is het
werk van de Geest.” Ben je het daarmee eens?
5. Zijn er afgoden in jouw leven die je functioneren in de gemeente bemoeilijken? Zou je nog iets
moeten opoﬀeren?
6. Wat zou je voor onze gemeente willen bidden?
7. Wat zou je n.a.v. van dit alles aan de dominee willen zeggen/vragen?
(w.dijksterhuis@gmail.com)
(c) Wieb Dijksterhuis, 27 september 2018.
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