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Ve~blijdt

U in de Hee~. ten allen tijde. En ja, dan denk ik:
Paulus, je hebt maar makkelijk praten. Ten allen tijde? Altijd
maa~ blij zijn? Hoe is dat is godsnaam mogelijk?
Maar we moeten nauwkeu~ig lezen wat e~ staat. De vertaling ten
allen tijde is niet volledig. We moeten zeggen: Verblijdt u in
de Heer, steeds opnieuw. Wij weten 2el+ ook wel: Er is geen
constante doorlopende blijdschap. Oe gelovige blijdschap moet
steeds opnieuw gez~cht en gevonden en bevochten worden. Steeds
opnieuw. Het is geen constatering van een +eit, maa~ deze
woorden van Paulus zijn een oproep, een bevel bijna, om steeds
opnieuw in alle mogelijke omstandigheden van het leven de
gelovige blijdschap te zoeken. Dat betekent dus: Steeds op
nieuw de aanwezigheid van God tot je bewustzijn laten doo~
d~ingen.

De gelovige blijdschap hee+t ook een vaste richting. Het is
niet een willekeurig enthousiasme, over de schepping, of over
je leven, 0+ over de zegeningen die je ten deel vallen. nee.
de gelovige blijdschap is gericht naar de pe~soon Jezus Chris
tus. die hier met de titel van Heer wo~dt aangesproken.
in het grieks. De naam boven alle namen. Deze naam
werd al aangekondigd bij Jezus' geboo~te, maar
nu na Pasen krijgt deze naam het volle gewicht en de rijke
betekenis: Heer over leven en dood. En juist deze Naam is de
kern geworden van de belijdenis van alle ch~istenen: Jezus is
Heer. We geloven. dat Jezus, door de ove~winning van Pasen
alle macht hee+t. in hemel en OP aarde. Dat Hij ste~kef is dan
de macht van de dood, sterker ook dan alle aa~dse machten. En
dit geloof is de bron van al onze blijdschap. De gelovige
blijdschap is altijd gericht naar Hem. die wij Kurios noemen.
onze Heer en Heiland.
Ku~ios.
Ku~ios,

Hee~.

'Wede~om zal
ik zeggen: Verblijdt u!" he~haalt Paulus nog
eens. Maar liefst vee~tien keer spreekt Paulus over de gelovi
ge blijdschap in deze brie+. Hij blijfty het maar herhalen.
opdat de mensen het niet zullen vergeten. En nogmaals: Dit is
voor ons een levend woord, als wij zeggen: Steeds opnieuw
mogen we de gelovige blijdschap, de aanwezigheid van God
zoeken en ervaren.

En dan vervolgt Paulus met: 'Uw v~iendelijkheid zij alle
mensen bekend.' Dat woord Vriendelijkheid vraagt ook om meer
uitleg. Het griekse WOOrd dat Paulus gebruikt wijst op een
levenshouding van mildheid en ve~draagzaamheid. Het is dus
meer dan de dagelijkse vriendelijkheid, van het elkaa~ groe
ten. Paulus duidt hier op een levenshouding. die mild is
tegenover de grote stad en al haar uitspattingen.
Dat vraagt nogal wat inspanning van christenen. om mild te
zijn. Dat vinden we moeilijk. Als wij als christenen de god
vergeten wereld aanschouwen dan zouden we soms zo graag met de
bijbel in de ene hand en de botte bijl in de andere de we~eld
verbeteren. Oe mensen hardhandig ander de neus wrijven wat er
mis is. En dan roept Paulus ons op tot mildheid. En daar zit
ook het element van 'geduld' in. Geen eindeloos geduld. maar
wel een geduldige houding, tegenover de wereld, tegenover de

grote stad. Een geduldige mildheid, tegenover mensen, die er
een ander gedvag op na houden. dan je zelf zou goedvinden.
En ook die gelovige mildheid heeft slechts één bron, en dat is
weer de Kurios~ Jezus Christus. die ons die mildheid en dat
geduld heeft voorgeleefd. Vriendelijkheid zegt onze vertaling,
maar het gaat dus om een veelomvattende houding van verdraag
zaamhei d.
En dan wel geduldige verdraagzaamheid naar 'alle mensen'. zegt
Paulus. Verdraagzaamheid van christenen mag zich niet beperken
tot de eigen kring, of tot de eigen leefwereld. Nee, gelovige
vriendelijkheid strekt zich uit naar alle mensen. de mensen
die je eigen zijn, maar OOk de mensen die je vreemd zijn. wit
en bruin en zwart, man en vrouw. zus of zo. Gelovige vriende
lijkheid kent geen aanzien des persoons.
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' Dat is ook een
oproep tot zelfonderzoek. We moeten onszelf vragen: Wa.arin
schiet ik te kort op dit punt. Waar laat ik mijn negatieve
gevoelens over de ander het winnen van de vriendlijkheid van
het evangelie? Een ieder mag bij zichzelf nagaan. hoe het
gesteld is met deze geloofshouding. Maar ook ikzelf moet mij
steeds in gemoede afvragen: Ben ik wel mild genoeg in mijn
houding naar anderen, ben ik wel mild in de orediking. En op
die wijze mag je altijd jezelf tot de orde roepen.
Gelovige vriendelijkheid en blijdschap. Die twee kunnen ervoor
zorgen dat je niet leeft met gesloten ogen. maar met open
vizier. En pas wanneer je als christen met open ogen en open
oren leeft en gelooft, pas dan kan de vreugde van Pasen. en de
geest van Pinksteren overvonken en je hart vervullen.
De laatste wool'-den van onze tekst zijn deze: 'Oe Heer is
nabij,' En nabij in het grieks, is hetzelfde als ons woord
'eng'.
En ook dit woord heeft een dubbele betekenis: Het is
eng in de zin van: De dag des Heren is nabij. Want men leefde
toentertijd met een sterke verwachting van de spoedige komst
van God, op de jongste dag. Maar het is ook nabij 'eng' in de
zin van: De constante nabijheid van Jezus. Of zoals een lied
het zegt: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit al
leen.
Deze nabijheid van God is ook zeer DIJbels en we ontmoeten
haar veel in de psalmen, waar gezongen wordt over God die
dichtbij is, zich ontfermend over de mens. Oe rooms katholie
ken soreken in dit verband ovey- de altijd durende bIjstand va,;v'
onze Heer Jezus.
'De Hee~ is nabij'. Ook dit mag een leveno woord zijn voor ons
allemaal. Oe nabijheid van God, mag en zal ons helpen, om in
onze houding de gelovige blijdschap en vriendelijkheid zoveel
mogelijk uit te stralen.
Maar de vraag waar we daarstraks tegenaan liepen is, of het
help~. o~ het wat uitmaakt, of we nu wel of niet blij en
vriendlijk zijn, in de Geest van het evangelie. Kun je daarmee
de we~eld vevanderen? Kun je daarmee de wereld verbeteren? Of

wat

zal die wereld blijven ronddraaien, en steeds dezel~de ~outen
blijven maken? Zal de kerk mee blijven ronddraaIen en nooit
veranderen 7 Is dit dan het noodlot van de schepping, dat er
niets nieuws onder de zon is?
Ik geloo~ er niets van. Als God niet zijn aangezicht aan de
wereld had laten zien, in zijn Zoon Jezus Ch,-istus, dan was de
wereld nog veel erbarmelijker geweest dan nu. En meteen moeten
we dan de hand in eigen boezem steken en zeggen: Wat zijn er
in de naam van God en onder et mom van het christendom ont
zaqlijk
veel ~outen aemaakt.
Maar dit
'- blij~t waar: Het evanqe
.....
lie, de blijde boodschap hee~t een innerlijke kracht, die in
staat is om mensen te veranderen. en zel~s om de wereld te
veranderen.

?

Maar wij zijn degene, die instrument zijn in Gods hand, om
deze woorden waar te maken. En dat is precies de zorg van
Paulus. Hij wil dat de mensen een actieve geloo~shouding
aannemen, ggen achterover zitten itn de stoel, maar voor zover
dat in je krachten ligt. een actieve houding van vriendelijk
heid en mildheid en blijdschap naar alle mensen.
üat staat ons te doen als mensen van Pasen. En als ~A dat
proberen, dan zal de wereld, met Gods hulp. veranderen en een
betere wereld worden.
Gemeente: Verblijdt u in de Heer, steeds opnIeuw. Wees vrinde
lijk en mild. naar alle mensen. Want God is nabij. Evangelie
van Jezus Christus. Lo~ zij ZIjn Naam. AMEN

