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Zondag 20 januari 2019 

 

Oecumenische viering in de  

‘week van gebed voor de eenheid’ 

Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

Hoevelaken 

thema: recht voor ogen 

 

Lezing uit de Torah: Deuteronomium 16, 10-20  

 

Antwoordlied: ‘Jubilate Deo’ (Taizé)  

 

Lezing uit de brieven: Romeinen 12, 1-13  

 

Lied: ‘Brood zal ik geven’: lied 1007  

(t. Maarten Das naar Mt 25,31-40, m. Wim Ruessink) 

 

Overweging 

 

Van 1983 tot 1992 waren Feije en Lieske Duim 

uitgezonden naar Indonesië. Als antropoloog 

kreeg Feije een speciale opdracht mee. In Irian 

Jaya, nu Papoea, werkte hij samen met 

verschillende christelijke groeperingen. Zijn 

opdracht was om ze met elkaar in gesprek te 

brengen. En om begrip van weerskanten te 

vergroten. Er waren enorme verschillen. Elke 

gemeenschap had zijn eigen gebruiken en eigen 

regels. Soms lagen die enorm ver uit elkaar. Voor 

de één waren de gebruiken van de ander soms 

zelfs aanstootgevend. 

 

Ook nog vandaag is Indonesië een land met intern 

grote verschillen. Een land met 17.000 eilanden en 

bijna 1500 verschillende etnische groepen. Met 

zo’n 750 verschillende talen, verdeeld over 265 

miljoen mensen.  Niet voor te stellen eigenlijk! 

 

In dat land met al die verschillen wordt door de 

kerken gewerkt aan eenheid. Deuteronomium 

verwoordt hun verlangen. Als het daar gaat over 

de grote feesten, staat er: die vier je niet alleen. Je 

viert ze ‘samen met uw zonen en dochters, uw 

slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de 

stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en 

de wezen.’  Zó willen ze het: samen vieren. 

Inclusief. Niemand mag buitengesloten worden. 

Niemand van de 10% van de Indonesiërs die 

christen is – en ook de andere 90% niet. Ook de 

‘vreemdeling’ is welkom. 

En niet voor niets stelt de voorbereidingsgroep 

voor dat we nog een stukje verder lezen: over de 

rechtspraak. Want je kunt pas samen iets vieren, 

wanneer ieder gelijk is. Wanneer ieder dezelfde 

rechten heeft. En wanneer er niet wordt 

gesjoemeld. 

 

Herkennen wij dit verlangen van de Indonesische 

kerken? 

Als Nederlanders spreken we allen één taal. We 

horen bij één en dezelfde cultuur. Dat scheelt een 

hoop. Kunnen wij ons voorstellen dat we net zo 

aanstoot aan elkaar zouden nemen als de 

verschillende groepen in Indonesië? Op het eerste 

gezicht misschien niet. Misschien prijzen we ons 

wel gelukkig dat zo’n grote verdeeldheid bij ons 

niet bestaat. 

 

Aan de andere kant: wat zeg ik? Bestaat die niet bij 

ons? 

Wat te denken van de Nashville verklaring? Een 

aantal mensen heeft die ondertekend. Ze willen 

een statement maken. Hier geloven wij in, zeggen 

zij. Wij geloven dat God seksualiteit tussen één 

man en één vrouw goedkeurt – anders niet. En ze 

wijzen op allerlei plaatsen in de bijbel. Daarop 

kwamen reacties van andere mensen. Nieuwe 

statements. Sommigen wezen in de bijbel plaatsen 

aan waar iets anders staat. Anderen riepen op in 

de kerkdienst een lied te zingen over het hele 

brede scala waarin liefde zich kan uiten. 

We spreken dezelfde taal – maar verstaan we 

elkaar ook? 

We willen gelijke rechten voor iedereen. Vrijheid 

van meningsuiting voor iedereen. Vrijheid van 

godsdienst voor iedereen. 

Intussen werden er mensen geraakt. Beschadigd. 

Soms zo erg, dat het onherstelbaar was – het 

aantal zelfdodingen nam toe. 
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Vandaag bidden we voor de eenheid. Eenheid van 

alle christenen. Wat is er nodig om elkaar te 

kunnen verstaan? Hoe kunnen we elkaar naderen – 

als ondertekenaars van Nashville; als 

tegenstanders van Nashville? Hoe bewaren we de 

rechten van iedere mens, zoals recht op 

meningsuiting en recht op godsdienst – zonder dat 

er doden vallen? 

Liever dan voor eenheid van alle christenen zou ik 

willen bidden voor de eenheid van alle mensen. 

Maar als het voor christenen al zo moeilijk is elkaar 

te verstaan… hoe doen we het dan met mensen 

die een ander geloof belijden? 

 

De voorbereidingsgroep in Indonesië koos nog een 

andere lezing: die uit de brief aan de christenen in 

Rome. Met woorden als bescheidenheid, liefde en 

doorzettingsvermogen. Waarden die we hoog 

hebben. Het is als het ware één groot pleidooi van 

Paulus voor volwassen gedrag. Hij zegt zelfs: 

zegen je tegenstanders. Vervloek hen niet. 

 

Dat is makkelijk gezegd, wanneer je je kwaad 

maakt om de ondertekenaars van dat pamflet uit 

Nashville. Een vriendin vertelde me dat haar 

dochter in tranen was, omdat haar promotor de 

verklaring bleek te hebben ondertekend. Zo 

teleurgesteld was ze in hem. Zozeer ervoer ze dat 

haar vertrouwen in hem een knauw had gekregen. 

Tegelijk denk ik dat het van moed getuigt om te 

ondertekenen: het betekent dat je spitsroede 

moet lopen. Dat je van alle kanten kritiek en 

boosheid over je heen krijgt. Hoe verdraagzaam 

zijn wij écht…? Omgekeerd kun je vragen: van 

hoeveel verdraagzaamheid getuigt het 

ondertekenen van de verklaring? 

Er moet vrijheid van godsdienst zijn, zeggen we. 

En er moet vrijheid van meningsuiting zijn. Het zijn 

waarden die we heel hoog hebben. Is er ergens een 

grens? Of is het een glijdende schaal, wanneer je 

over een grens gaat spreken?  

 

‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders 

en zusters en acht de ander hoger dan uzelf’… dat 

schrijft Paulus.  Tegelijk houdt ook hij bovenal vast 

aan de vrijheid die we hebben dankzij Christus. Jij 

gaat jouw eigen weg met God. Er zijn wat 

richtingaanwijzers op die weg te vinden, zoals ‘heb 

elkaar lief met de innige liefde van broeders en 

zusters’. En ‘wees niet hoogmoedig’, ‘wees 

bescheiden’. Verder is het iets tussen jou en God. 

Niet iets waar we afspraken of regels voor kunnen 

bedenken. Want Paulus zegt ook: ‘pas je niet aan 

aan deze wereld.’ Zoek God in je doen en laten, de 

ware eredienst is dienstbaar zijn aan God, zegt hij. 

Hoe je dat doet, kun je alleen maar zelf ontdekken 

door ‘je gezindheid te vernieuwen’. Oftewel: door 

telkens opnieuw open te staan voor wat God je 

zegt. 

 

Daar zijn geen regels of afspraken voor. 

Hoe weten we dan wat juist is? Hoe moet dat 

verder, wanneer mensen zo lijnrecht tegenover 

elkaar staan als bijvoorbeeld rond de Nashville 

verklaring? Of, met andere woorden: wie heeft 

Gods stem juist geïnterpreteerd, en wie niet? 

Natuurlijk denk ik dat ík de dingen goed zie. Maar 

denkt niet ieder van ons dat van zichzelf…? 

 

‘Vernieuw je gezindheid’, schrijft Paulus. En hij 

schrijft dat niet zomaar, hij schrijft het omdat hij 

daarin door Jezus is geïnspireerd. Jezus, die met 

iedere mens omging zoals God met hém omging. 

Die ons laat zien dat we allemaal leven van het 

geschenk van Gods royale vergeving. 

Vernieuw je gezindheid – en pas je niet aan aan 

deze wereld, deze wereld waarin we zo makkelijk 

in statements vervallen. Deze wereld waarin we zo 

gemakkelijk denken: ík heb gelijk. 

Vernieuw je gezindheid – en leef vanuit liefde, zelfs 

tegenover je tegenstanders, niemand 

uitgezonderd. Niet in de naïeve overtuiging dat 

royale liefde zichzelf terugbetaalt. Ook niet in de 

waan dat het makkelijk zal zijn. Maar omdat we 

daartoe geroepen zijn door het voorbeeld van 

hem, die de spiraal van haat en geweld doorbrak. 

En die aan ons dat talent wil doorgeven. 

 

Muziek 


