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Zondag 19 januari 2014

  

 

  

Viering in de Week van Gebed

  

voor de eenheid van de christenen

  

Paulusgemeenschap en

  

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’

  

Hoevelaken

  

 

  

Thema: ‘Is Christus dan verdeeld?’

  

(1 Kor. 1,13)
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Lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 1,1-17

  

 

  

Lied: “Vlammen zijn er vele”: lied 970, 1 + 2 + 3 (t. Anders Frostenson, vert. Coen Wessel, m.
Olle Widestrand)

  

 

  

Lezing uit het evangelie: Markus 9,33-37

  

 

  

Acclamatie: lied 970, 4 + 5

  

 

  

Uitleg en verkondiging

  

Kent u het boekje: “Doe maar gewoon” van Hans Kaldenbach? Het is een boekje waarin 99 tips
worden gegeven voor het omgaan met Nederlanders. Tips, voor niet-Nederlanders, om in de
omgang met Nederlanders misverstanden te voorkomen. 

  

Een tip als deze bijvoorbeeld: “Als u bij een Nederlander op bezoek gaat, dan krijgt u vaak
meteen een kopje koffie of thee. Dat betekent niet dat u snel weer weg moet, maar juist dat u
van harte welkom bent. U krijgt bij ieder kopje één koekje en daarna gaat de koektrommel dicht.

 2 / 7



Uitleg en verkondiging 19 januari 2014 - is Christus dan verdeeld?

Geschreven door Linda de Wals - Laatst aangepast zondag, 19 januari 2014 16:22

Nederlanders vinden dat helemaal niet onhartelijk van zichzelf. Meestal krijgt u na uw eerste
kopje nog een tweede kopje, ook weer met één koekje.”

  

In het Pauluscentrum hebben we regelmatig vieringen zonder pastor. Daarin gaan parochianen
voor. Zelf heb ik dat ook wel eens gedaan. Maar toen ik me voorbereidde voor de viering van
vandaag, merkte ik dat ik het deze keer spannender vond dan anders. Wat kan ik wel zeggen in
de Eshof, wat ook niet? De norm ligt hier misschien net even anders, dan in het Pauluscentrum.
Ik zocht daarom eigenlijk naar ’99 tips voor het omgaan met de mensen van de Eshof’. Want
net zoals dat voor de meeste mensen geldt: ik wil niet iemand beledigen. Zeker niet als gast.
Zeker niet in een viering tijdens de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Want
2000 jaar Christendom lijkt al genoeg verdeeldheid te hebben gebracht. Kijk maar, hoeveel
kerkelijke stromingen er zijn. 

  

Het is juist daarom mooi dat we deze week oecumenisch starten: Eshofgemeente en
Paulusgemeenschap. Twee van die kerkelijke stromingen. Het geeft ons de kans om samen na
te denken over de vraag die Paulus stelt aan de christelijke gemeenschap van de Corinthiërs: 

  

‘Is Christus dan verdeeld?’ 

  

Waarom noemt de één zich katholiek en de ander protestant? Voor de meesten van ons geldt:
onze ouders of voorouders maakten de keuze. We weten niet altijd zeker of het een bewuste
keuze was. Of het een keuze was vanuit persoonlijke overtuiging of op andere gronden. 

  

Maar die keuze had wel invloed: een aantal van ons werd daardoor geboren in een katholieke
familie. En groeide op in een katholiek gezin. We gingen naar een katholieke basisschool. En
we hadden tot ons 12e nauwelijks contacten met leden van andere kerkelijke stromingen. 

  

En voor een groot deel van de hier aanwezige mensen kan ik het woord katholiek vervangen
door protestant. En dan is onze geschiedenis verder hetzelfde: u werd geboren in een
protestantse familie. U groeide op in een protestants gezin. U ging naar een protestantse school
en had tot uw 12e waarschijnlijk nauwelijks contacten met mensen van andere kerkelijke
richtingen. 
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En zo kregen wij onze manieren mee. Vervat in eenduidige regels. De norm werd gezet. Binnen
de ene groep de protestants-christelijke. Binnen de andere groep de katholieke. Die normen
hoorden bij de kerk. En de kerk waar we naartoe gingen, stond model voor ons geloof.
Misschien kunnen we zeggen dat de één daarmee aanhanger van een Paulus, of een Apollos
werd. De ander misschien aanhanger van een Kefas. 

  

Maar hoe verdeeld zijn we nu eigenlijk echt?

  

…..

  

Het boekje 99 tips voor het omgaan met mensen van de Eshof heb ik niet gevonden. Als ik u
daarom nu eens uitnodig weer even kind te zijn? Om even te genieten van de luxe dat we niet
precies hoeven te weten van elkaar wat de ander goedkeurt of afkeurt. Om even los te komen
van onze eigen norm. Om even zonder oordeel te zijn. Open naar de wereld. Net zoals we dat
waren in die eerste 12 jaren van ons leven.

  

Dat is natuurlijk best lastig. Normen zijn namelijk ook heel handig. Ze geven houvast, wanneer
je je onzeker voelt. Ze behoeden je voor ongelukken. Je hebt ze gewoon nodig in een
samenleving. 

  

Laten we dus even oefenen. Stel dat niet iedereen zich aan de norm zou houden om rechts te
rijden… Dat zou voor chaotische toestanden zorgen, niet?... Of stel dat iedereen zo maar te laat
zou komen op z’n afspraken... Of stel dat je – zoals veel katholieken dat doen – voor en na het
eten het Onze Vader afraffelt…

  

Dat werkt niet helemaal… Want we zijn het er toch over eens? Rechts rijden is veilig! Op tijd
komen is beleefd! Het Onze Vader afraffelen is oneerbiedig!... Of niet?

  

Bent u wel eens in Groot-Brittannië geweest? Daar rijdt iedereen links! En toch is het daar niet
veel onveiliger op straat dan hier. Behalve als wij daar zouden vasthouden aan onze norm…
Dat botst! 
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En is te laat komen onbeleefd? Of heeft degene die te laat komt zojuist beleefd de tijd
genomen? Bijvoorbeeld voor het zorgvuldig afronden van een ernstig en diepgaand gesprek…
Of wilde hij u beleefd wat extra tijd geven? Zodat u niet het gevoel zou hebben dat u zich moest
haasten?

  

En misschien zitten er nu mensen uit de Paulusgemeenschap te borrelen: “Hoezo het Onze
Vader afraffelen”…. Wij bidden tenminste voor en na het eten!... Dat is toch niet verkeerd?... Je
bewust worden van het verband tussen het eten op tafel en Onze Vader? Is het niet een mooie
manier om dankbaarheid te tonen? Misschien is het zelfs een teken van eerbied daarbij juist de
woorden van Jezus te gebruiken... En is het tempo waarin je de woorden uitspreekt dan nog zo
belangrijk? 

  

…..

  

We hebben als christenen heel wat manieren bedacht. Manieren om onze dankbaarheid, onze
eerbied voor de Vader te tonen. En hoewel de ene manier niet beter is dan de andere, kan het
zijn dat de ene manier wel beter bij je past, dan de andere. 

  

Misschien kunnen we onze manieren, onze leefregels, onze verschillende normen zien als
neutrale afspraken. Afspraken die nodig zijn om in onze gemeenschap niet te botsen. Om
elkaar te begrijpen. Om de waarden te bewaken die belangrijk voor ons zijn. Afspraken, waar
we ook andere afspraken, andere normen voor in de plaats kunnen zetten… 

  

Doen we elkaar dan niet tekort als we zeggen: deze manier is beter dan de andere? We vellen
daarmee een oordeel. In wezen zeggen we dan: “mijn manier is beter dan de jouwe.” En dan is
het maar een kleine stap naar: “Ik ben beter dan jij. Ik ben belangrijker.”

  

 ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 

  

Zo lezen we vandaag in het Marcusevangelie. 
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En Jezus pakt dan een kind op. Naar maatstaven van maatschappelijke ‘belangrijkheid’ een
onbeduidend persoon. Een kind… Dat nog moet doen wat zijn of haar ouders zeggen. Dat moet
doen wat van hem of haar verwacht wordt. Zonder eigen norm. Zonder eigen oordeel. Open
naar de wereld. Open naar alles wat nieuw en dus ook anders is…. Afhankelijk ook, van het
oordeel van anderen. Zoals wij dat waren in die eerste 12 jaren van ons leven. Die eerste 12
jaren, die gemaakt hebben dat we ons nu protestant of katholiek noemen.

  

 “Is Christus dan verdeeld?”…

  

Links rijden is niet per definitie gevaarlijk…

  

Te laat komen is niet per definitie onbeleefd…

  

Snel het Onze Vader bidden is niet per definitie oneerbiedig…

  

Andere normen koppelen aan je christelijke waarden, maakt je niet per definitie een slechter
Christen. En het betekent niet per definitie dat er ‘verdeeldheid’ is in het christendom’. 

  

….

  

Vandaag mogen we ons weer een beetje kind voelen. Zonder elkaars normen te kennen.
Zonder te weten waarop wij elkaar beoordelen. Het is daarbij fijn te weten we dat we bepaalde
waarden willen hooghouden. Waarden als naastenliefde… eerbied… respect… dankbaarheid…
Waarden die ons als christenen binden. 

  

Jezus zegt: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.” 
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Het kind in je toelaten. Het kind, zonder oordeel of vooroordeel: ook dat is ‘een kind bij je
opnemen’. Laten we, als Christenen, ook elkaar op die manier opnemen. 

  

 

  

Muziek
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