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Gemeente van onze Hee~ Jezus Chyistu.s, 

Et- is één onde~wep~p waav ksYk en weYeld~ jong en oud~ man en 
VYOLlW zich het meest mee bezighoL!den, en dat is: De lie~de~ De 
bijbel is er vol van* wij f1sbben ev de mond vol van~ de mu
21ek~ en de liedeV"en van klassie~( tot mooe~n zijn er vol van~ 

van de 1 i e";: de . 

Er zijn OO~- gebieden in de wereld. wa3~ men aan dit onderwero 
niet meer toekomt~ en dat oee+t aan dat net een voorrecht is~ 

om na te denk,en ove~ wat lie~de is~ Als mersen hongeY nebben. 
dan is het hun ee~ste zoro om aan voedsel te komen. en als 8Y 

oorlog is, dan heerst de ].ie~deloosneid en Zijtl 8Y \/ele VY3

Nadenven en ~iloso~eYen OV8F de lie~de~ Oe lie~de van God en 
de liefde van mensen is du.s een beetje een luYe-ondet~we~p~ 

~iaar g08d~ vandaag sor-eekt de scr~i~t to~ ons ove~ de iie~de 

van Ch~istus er1 over de lis+de van menSEll VOOV el~~aa~-w en we 
zullen ons daaYln verdi8pen~ 

De b!~i8Ven van F'2ulus (d18 schvij+t vanuit de gevai~genis) 

werden in de gemeenten met gt-ote ln~eYeSse !~elez8n en voorgel
zen \/l:JCli'-aJ." BSfnC!EOJ. ;=::lË:f!DB hlCJC1i,-aen \'!'3.n !jBZ':? ;~::'-ote ,3.oc1stel: Hl J 

Z 8 SJ t: A 1. s j u, 1 1 I e V.-?" S t hou c1 e n -3 ,3, n j e gel C1 CJ -F ~ dan z ,3. 1 J 8 1 ,;? \1 e n 

gewo~telo zijn in de lis~de V31-1 Christus~ En dan~zij je geloo+ 
in God zul Je ontdeKken wat de liefde van Gcd en de lie~de van 
C; ti 1"- i st u. S 1 S " 

Onze menseli]k'S lie~de staat dus f~i8t 00 zichzel~~ en is OOk 

niet, ons bezitlm neB onze lie-fde \/indt ha.~3~- t!~-Cln in de 1 i ei öe 
ve~n I~od. die GOd die ons lev~n ~leeft qe~Jlld. en trouw VH 1 
blijven. El~ 15 een byon wa,3 v ult wij mogen PLltten~ als -. pr-obsr--er ~8 le'!en in lie+oe~ 

2eo~ Paulus. Want Cht~istus is 
degene~ die b:.j machte is oneIndig '~eel mee~~ te doen dan wij 
kunnen bidden o~ bese~+en~ Dat IS 08 draagk~'acht van ons 
geloo+~ Het b8se~ dat er één is, dIe groter is dan alle ellen
de V.:3.n kev-k en t.-'\IElt'~eJ.d tJij elv_a..3j·-~ en dat IE- Goo zel-f. En '-J.lt 
die bron van heilige li8~ce mogen wij pl_~tten. 

Mooie woo~den~ Palllu,s IS een m311 v·3n mOOIe INoorden, maar bij 
hem hoert het woolrd bl.j de daad. ue liefde van Paulus wordt 
zicht.ba31·- dCIOf,-dat nij bllj+t schr-ijven aan de clerneeriten" en 

als hij 5 t r- a ~(S v\i e e r- Cl P -',,- i'- 1 ,] 2- --,.. 0 e""c e nIS ~ d,~ r: Z.3 1 hij 0 Cl n 1 e u. V,J 

gaan ysizen. en de gemeenten toeSOt-8~~n en de mensen bemoedi
gen~ Woo~den en d3Den ~oYer) nij elkaar, Zoals OOk OIJ Jezus 
zel~ woorden en dade!l samenhoYen~ Met mooie Woo~-dBn alleen kom 
je er r'let~ Een kev~: dIe alleen maat mooie woo~-den gebrui~t 

qj..e" 3-5 nIet DIJ {'''..!EO Jl·3r3V- i:c\ni.nkl-J.jk~ ~~)C)Cl!.rd en d,3.ad hOl'.... en bij 
81i<.3af'~ .. 



En hoe kan het dan toch ~ijn~ dat wij dat zo moeilijk vinden. 
Natuurlijk: We brergen ons ge]oo~ in praktijk. we zien om naar 
elKaar, wlj aoen dad80 van lle~de en tederheid. maar de qroot
ste kritiek dle de ~erk vandaag de dag ~e horen krijgt is, dat 
zij II'Jel van .:dles zegt. ma.::H- te ','Jeiniq doet. Ik hoor- het van 
heel veel mensen. mensen die de kerk allang vaarwel hebben 
gezegd. om welke reden dan OOK. Ze zeggen: Juist jullie kerk
((,ensen rnoec:en de da."d bij tîE'~ woe,j'-d voegen, jullie IJI'-eken liet 
immers. Laat maar Zisn waar jullie voor staan' 

Dat is noa.;:;1 ,'Jat. dat de kel-k ve!-'.,,'eten wOI-dt de daacJ nIet bI j 

het v·,JCJCJr.-d te. voeçJen,. In ons ha.r-t !/,Jeten t,l\iB. t:J.3t die kl"~itiek 

voor een deel terecht is. en dat we haar ter narte moeten 
nemen. En we zullen moeten zoeken G33Y een oevrsdigerla al~C

woord op die kritiek. 

Als Ik weer zo'n oomer~ing te noren Krijg, van een teleurge
steld8~ dIe zeat: Dominee~ die ~e!~k daav ~om ik nooit i~eeVR 

Want die en die hee~t me Deooncerd. ik heb geen behoe~te meer 
aan die mooie woo~den en die Lji~ç1estveken gezichten_ Dan is 
mijn eerste gevoel altIjd: Ja maar mensen, kIjk toch ook eens 
wat Er allemaal voor goed we~k g8bELI~~d in de gemEente~ Het is 
zo gemakkelIjk om krItIek te nebben. maar er gebeuren nog 
zovele pOSItieve dingen. toch? 

Dat IS mijn ee\~ste ~eactie: Een verdedigende ~eactie~ Maar 
riet beY~-ediQeild~ ~et 15 net als wanneer mense1l v~-e~elijke 

di r-":(JË:~n meeIT!:3,I<en .• en dan ZE?ÇJt j.. eff{and~ ~AC;Î .Je nlOSt. CICJI- n·3,-3.1"-~ oe 
mOOIe dingen van net leven kijken. En dat is een zeer onbevre
digena antwoo~-d~ Want er lis ~iet gelulster-d naar degene, cie 
die vreselijKe dIngen hee~t meegemaakt. En cat is het eerste 
"'';.3t onze Hei lanCJ doet, als hi _1 Di j de mensen f omt. Hi i lL!.ls
teyt naa~~ hen~ en laa~ hen \fsrtellsll OVBY hun leven_ hlJn 
ellende en hLln noop. 

Misschien moeten \/i··- ..32~Q 8e.v·st stellen: tllj 1 J wel 
0"' 

goed In de k:evk? 

In IeDere gemeen~e moe~ oat een ZOt-g zijn van de eeyste o~de. 

In de oemee~ten waarmee ~laullis zien vet~Donden voelt lopen ze 
iede~·e dag opnlel_~w hi8yteQenaan. LUlste~en we wel goeo naa:r 

elkaa~-? Intevesse~en we or~s wel voo~ elkaa~? Willen we 000 
hebben voo~ de ve~scrlj.llen tussen de mensen? Hebben we er 
genoeg oog voor. dat leder mens een kind van God 15. dat ieder 
mens uniek· lS; !:::Jaat! iAie in 1ie+=de om met elkaair "7' 

Het is vandaag oe daD een beetje moae. om de mens vanuit het 
negatieve te benaderen7 Het 1S mode om te zegger'~ oat e~ in 
iede~ mens een Deest schLlil 9aat~ Be,·-ic!lt.en over OOYlog~ 

rna,~·-telinl~l.. lnC8Ë,t .. kJ_noe;.'-nïisiianoeling 2n q3 zo maal...... öoor, die 

dr-lf'Oen er"OiJ aan om ~e zeggen: In leoer- mens ga,.3t een Deest 
schu.i 1 "l je hoe+t. dat beest in ,je roen::::. --31 :Leen rn·3.ar'- lJ\I-3k.ker~· te 

roeDen. Het 15 denk ik waar. De ~elten bewijzen het. Het is 
waar dat mensen tot de v~eselij~'ste dingen in staat zijn. 

A+gelopen week zag ik op ds TV een turkse man. die In 8e191s 
woont~ Hij moest VOOy zijn nl~mmet- te~uo naa~ IL!rkl e om 21 n 



zou lc'JOYCJen tot 2,dmllllstr-ateu:'- J.n het leqe;-. !"1a,,;\f? In plaats 
daar'van r'L\lam hij tel-echt in een Ol:'lelolnq tot beul. i\ia dl'-le 
oagen WIst hl] te aeserteyen. en nu lee~t hij weer in 8elgie, 
onder de constante dveIg1ng dat hij vevmoord zal worden. 

üeze man zeI: Ik ver'tv'ouw geen mens '"oee,'-. want 111 iedet~ mens 
Scr-IL.till:. een beest" Ik vet·-tr~-OUl,AJ ,;3.1 leen rnijzel-f en GOCJ. 

Zovev kan een mens Komen in deze waanzinnIge wereld. Maav ne~ 

is gen Zg9V neg~tigvg bgn~devinç. En dg hOOD van de chri5tg
llJ~e gemeente moet gevestigd ZIjn OP een pos1tieve benadeving 
van de mens en oe wereld. Dat doet Paulus ook. HIJ zoekt zijn 
positIeve uitgangspunt in oe onmetelijKe lie~de van GOD. En 
als h'1,] Dutten uit die bl-"on. ,jan zal oe 11e':de oDk In ons 
leven en in de hele weysla gaan bloElen~ 

Voo~- ons als ch~~1Etenmensen 15 llet zaak om te leven vanu.it 
positIeve ultgangspunten~ Wij moe~en ~atuLtvlijk altijd bedacht 
zijn~ op het .(wade in oe mens en 00 het kwade in oe we~eldK [Ie 
dUIvel zal ,31tijo ZIjn weg blijven zoe~,en In de weYeld~ 

! 
fo c' ~ 

!"Jaar" ons hlCJI'-dt de ,<ans çleboden om rne ....!s en vJel"el d te 'tS'àJ::I-dBI"-·en 
vanuIt een oosltieve oron. NIet vanUI~ onze angst. maar vanuIt 
ons ver~rouwen. NIet vanUI~ de haa~. maal-" vanuit de 11e':de. 

Wat zou het voor Paulus mak-el Ijk ZIJn geweest om vanUIt het 
negatIeve te SC!'!·-lJ\'en. Hij was gevangen gezet dOOt~ de ITi3cnt
~eboeys~ f~aa~ ne~g2r's In de oY-ie\ien vlnden ~,e saoyen van 
verbIt~erlna Dij Paulus. Paulus houdt zich nIet beZIg met het 
zich a~zetten tegen ZIJn overheersers. Paulus laat zich ook 
niet In DIe negatIeve noek verleiden. door bijvoorbeeld mede
liJden ~e nebben met zlch=el~. Nee. zel~s vanUIt de gevangen
schap zoekt hij oe oosltieve DI-"On. En Paulus vindt kracht In 
de woo~oen~ dIe h],j citeeyt Llit Dsalm 68: OpgeV3YSn naar den 
noge \/oel-de HIJ f '-lJç1'=ge/angenen met Zlci-I mee.' En Deze l--'JOOI--
aerl aast nlj dan toe OD Jezus* 

Want dat was de De~e~'en~s van oe Heilarld voov Paulus. Jezus 
Chv"istus In ZIJn 18\;e(1 en weYken~ in zijn dood en oostanding, 
was voor Pau.lus de grote beVt-ijder-~ Jezus had hem lmmevs 
bevr1jd uit ce naat oie nl] Jarenlang koesterce tegen cnrlste
nen. Jezus had hem enkele malen bevrijd uit de gevangenschap, 
En steeds was God bij hem geweest OP ai ZIjn reizen. 

Paulus zoekt de Dosi~ieve bron. en weerstaat de verleiding om 
in het negatieve te beglnnen~ En de Dositieve Dvon van Pau,lus 
leven en ;;1e100+. Dat IS el-! Dl1jft C:Jods heilIge lle~de, die 
zlchtDaa~ werd in de lle~de \/3n Ch~lstuS. Hst woord lie~de 

komtin cj i t ç~ ede e 1 t e \/ 1 e t - k eer'" ter· Lt. ç~. Het i s e e q ~-- 0 de d r-- a a din 

het schrijven van Paulus: Gods nellioe lle~de. dIe geopenbaard 
is In Je=us Ch~·15tU8. 

l~odezljdan~ als het Ll en mIJ ge]ll.K~~ om te leven vanlilt die 
positieve b~on~ Godezijo3n~: ais WlJ de dUIvel t~eet~staan en ons 
nIet la~en leiden aOot·· haa~'- en :~r~(~s~gevo2ierls. ~laa~ de vol
08 t-llje v~-a,3.9 J.5 !j3n: lAJat ODen v.Ji j ((iet oe 1 ie-fde \/,3n God'? lA1a.t 

dioen WIJ met Ole mOOIe wooYden: Gods nelllge lie~de? Waayaa!l 
laten tt..iij ZiE:illf lrl eInze od1jen e.n v\le.:--kE~n. dat \:'J1J Dt_ttten u,it 



dle positIeve oron? Waar 15 de oaao DIJ het wooro, gemeente? 

Het is voor mij veelbetekend. Dat Paulus lle~De verblndt met 
andey"e weu.gden in net leven. 81..;vocwbeeld. als ruj zegt: 
'VeYd~aag~ elkander i~ lle~de.' HIermee geeft hij aan, dat sr 
dusdanige verschillen, dat e v reden is om elkaar dan maar ~e 

verdragen. Want Je kunt nu eenmaal niet alle verschillen 
overbruggen. De een ZIt anders in elvaa dan de ander. Maar (v 

doo~~ 11e~de te vef~binden aan vel"dl",3aç,Zaamileio Çlee~t F'aulus l 

aan, dat veroraagzaamheid een actieve houding 15. 

~Ta~ je kLJ.nt rna~<kalijk \le~?d~~.3açi=a.arn zijn. uOOr- te zeggen: Ze 
zoeker' het maar uit. Passieve VSlrdraagzaamneld daarvooy is 
niet zoveel energIe nodig. Het IS gemaKkelijk om bepaalde 
mensen te verdragen aoor ze UIt de weg te gaan. En ik zeg het 
ook tegen mijzel~. Soms ga je dIngen uit de weg. mensen o~ 

meningen~ om et" maa~- nIet teveel last 'Jan te hebben. 

l"1aa:" in 1 ie~de elkaa~" vel"d;-agen dlAJl nç1t ons om te zegçlen: 
VeFdraagza.3mneid is ea!l actj.2ve lS'Jsnsnou.ding. Het betekent~ 

vdat je interesse moet tonen voor de ande , oat je moet kunnen 
luisteren naa~ wat de ande~ ~(wijt wil O\/er ::i 11: o~ haar" leven. 
vevdraagzaamheid IS een actieve hOUdIng. 

Want alleen als WIJ cn~lstensn een 3ctieve houdIng aannemen, 
alleen dan kU'-lnen \'\iij de duivel van ZIJn str-er<sn a~hDuden, die 
dl~ivel lmmers~ die ons alleen maa~ tegen el~:aar op wil zetten, 
dIE dU.l\/el Cle or~l~' 1.1.itelka-3 V" v~il dV·lj\/sr'"'! .. ?~lË:. t''.:i] t)~~SSi8+ 

olijven, pa5sle~ verd~agen. passIe~ geloven, dan ZIet de 
dUIvel naar kans schoon. Maar als wij actie~ geloven. en goede 
daden oij onze meDIe wODrden voegen, oas aan ZIjn wij het 
waard om chvIstenen te heten. 

Als wij als gemeente OLttten UIt die pOSItIeve bron van Gods 
f-I e i 1 i gel i e += oe, 0 a ti z u. 1 1e n (A,; e I n eh v" i stus' I\J a am e e ti s 9 e zin d 
veroer Kunnen gaan. Maar als WIJ oaa~entegen gaan putten UIt 
die neçlatleve blronnen, aan zal zich dat teçJen ons k:er"en. en 
dan ~:un je 1_~itelkaaY Clrceien~ En oonleLt.w moeten we zeggen: e~ 

ZIJn en blIjVen mensen dIe moedt'JilllC:l zullen OlIjVen Dutten 
uit negatieve bronnen van hsat en JalOUZle. dIe zoveel gemiste 
levenskansen hebben gemaakt. Die 20veel onvruchtbare daoen 
aaen. om de anOe~-e kaoot te mal<en* En Qvey hen ~unnen en mogen 
w_LJ geen oOr-deel hebben. jii'il' ('\Jat God in de eeuiA'lghe:d Plet hen 
doet dat weten wij nIet. cat moeten we maar Ul~ handen oeven. 

Maar de blijde boodschao van vanoaag oat is het grote wDnder, 
dat God irl JeZl~S ChYis~us Ja blij+~ zeggen tegen weeYSOannl
ge mensen zoals wij. [Jrnda-c Hij ::0 c:P"aag v-.li1. dat V·,ilJ dIe 
Oosltleve Dron ontdekken. DlS onuItputtelijke Oron van de 
liefoe. 

En ook al 15 het mode om te beg1nnen biJ het negatieve. toch 
blij~ ik geloven in de positIeve kant var de mens. Ik geloo~. 

dat GOd oe mens goeD hee+=t gemaaKt. Ik geloo~ dat WIJ mensen 
zijn aangelegd OP de lie~de. Erl als wij dat eenmaal voo~· 

onszeJ.~ hebben orn:.oef,t, ,jan zullen V'Je zelf ec"'/ar"en. dat angst 
een sleChte raadgever is. dan zullen we ontdeKken dat angst 
wordt ingeblazen dacy de duiyel~ 



~aten wij leven vanUl~ Gods heiligs lie~d8~ en een actieve 
geloofhoLlding aanl~emen. Want oas dan Zij!l wij geloofwaa~-olg~ 

pas dan zijn wi~ waarii K mens~ pas dan ZIjn wij waarlijk 
kinde~en van bod. 

AMEN 


