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H

et is alweer de laatste uitgave van “Vitaal Christendom” in 2019. Vandaar onder andere ook aandacht
voor Advent en Kerst. Het zijn gedachten die ons van binnenuit motiveren en in beweging willen brengen. Het gaat
hierbij niet daar en toen, maar om hier en nu in ons leven.
Advent vraagt: “Waar is je geloof in je religie?” Kerst is een
omkering van alles wat wij meestal denken. God wil dat wij
zelf met Jezus mee geboren worden, de wereld in als Woord
van God in onze tijd.

Anders, dan men denkt?!

In de column “Anders dan men denkt”, wordt deze keer
gewezen op de misleiding door vooroordelen. Als voorbeeld
gaat het over de betekenis van de waterspuwers rondom de
Notre-Dame in Parijs. Vaak wordt erop gewezen, dat ze bedoeld zijn om boze geesten op afstand te houden, terwijl die
verklaring niet waar is. Zo kan het ook met andere dingen in
ons leven zijn, die door vooroordelen een verkeerde duiding
krijgen. Vandaar de verwijzing naar Jakobus 1:5.
Jezus sprak met voorliefde in gelijkenissen. Velen luisterden
toe, maar begrepen niet de essentie van het verhaal. Zijn
discipelen echter vroegen vaker na afloop om verdere uitleg. Dat is ook nodig in ons geval bij de voorliggende gelijkenis: mijn lief en zijn wijngaard. In de Bijbel wordt vaak over
wijngaarden gesproken. In ons hart ligt ook zo’n wijngaard
en wijnbouwers zijn mensen die echt werk maken van hun
leven. Mensen die zorg en aandacht geven aan hun ziel, aan
hun geloof, aan hun relatie met God.
In het artikel “Pakken of ontvangen” staan we voor de keuze van een leven in hebzucht of barmhartigheid. Laat je los
of houd je vast? Sta je op of blijf je zitten? Aan de hand van
het leven van de belastinginner Levi, de latere Mattheüs,
denken we na over die levensvraag. “Sta op en volg Mij”,
klinkt een stem recht tegenover Mattheüs. Jezus kijkt hem
aan, ziet hem, doorziet hem. Tot vandaag klinkt die uitnodiging van vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij. Sta op, je
wordt geroepen.
De vriendenbrief van onze zendelingen staat deze keer bol
van fascinerende activiteiten. Goed om te weten is ook hoe
omvangrijk en levendig het werk in Zuid-Korea is. De verschillende foto’s bevestigen de blijde berichten. We wensen
al onze broeders en zusters, in dat deel van de wereld, ja
overal samen met ons hier, Gods leiding en zegen toe in
2020.
J.A. HAge

E

n als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan
vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.” Jakobus 1:5
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Vaak zijn de dingen anders, dan ze in eerst instantie lijken te zijn.
Een tijd geleden bezocht ik Parijs. Dat is echt een interessante
stad. Onder andere bezocht ik natuurlijk de bekendste kerk van de
Franse hoofdstad: de Notre Dame. Hoofdzakelijk wereldberoemd
geworden door Victor Hugo’s roman “De klokkenluider van Notre
Dame” en de verfilmingen daarvan. In de roman en op afbeeldingen worden steeds weer de onheilspellende waterspuwers in de
vorm van monsters en demonen beschreven. Vaak wordt erop
gewezen, dat ze bedoeld zijn om boze geesten op afstand te houden – een typisch voorbeeld van middeleeuws bijgeloof.
Het enige probleem aan dit verhaal is: Het is niet waar. Deze monsterlijke waterspuwers van de Notre Dame werden pas in de 19e
eeuw aangebouwd. Men meende toen dat dat echt middeleeuws
uitzag.
Zo is het waarschijnlijk ook met veel andere dingen in ons leven.
Wij hebben vaste veronderstellingen hoe iets of iemand moet zijn.
Vaak berusten deze veronderstellingen vooral op vooroordelen en
de kritiekloze overname van gangbare meningen.
In gesprekken hoor ik steeds weer aannemelijk klinkende vooroordelen over God en het geloof: “Er is geen God, omdat ik Hem
niet zie!” - “De Kerk heeft de wetenschap onderdrukt!” - “Alleen
dommeriken geloven in God!” - “De Bijbel spreekt zichzelf tegen!”
- “In de Bijbel worden andere religies afgeschreven!” enz. Deze
gedachten zijn meestal geen resultaat van eigen inzichten en eigen
gedegen onderzoek. Vooroordelen klinken meestal zo mooi aannemelijk. //

Uit: “Schlau gemacht” door Michael Kotsch, 1e uitgave 2013, Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg
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Gedachten bij Advent en Kerst

A

lles draait om ontvangen. Geen leven dat zichzelf gemaakt heeft. Geen
liefde die je zelf georganiseerd hebt. Geen geloof dat niet gegeven is.

Geen heil uit de hemel zonder een Maria die zichzelf ontvangend opstelt.
Advent is het voorbereidende werk. Advent is de tijd dat er ergens in je bestaan een lege ruimte opent. Kerst is een geschenk dat ontvangen wil worden. En dat kan niet als ons hele leven tjokvol staat. Dat God als mens werd
geboren in Bethlehem zal u niets baten als hij ook niet in uw ziel geboren
wordt (Eckhart).

Marianne Vonkeman

Religie
Religie is de manier waarop wij ons
geloof vormgeven. Religie is wat wij
doen met God en de Bijbel en rituelen en kerken. Religie is wat we thuis
leren: de verhalen, de gebruiken, de
normen en waarden. Zonder religie
zouden we niet weten van God. “Ik
vind God niet in de kerk, maar in de
natuur”, hoor ik weleens. Tja, denk
ik dan, je zou geen liefdevolle God in
de natuur vinden als je niet eerst van
Jezus geleerd had dat er zo’n God is.
Zonder een concrete manier waarop
het geloof vorm gegeven wordt, hoe
gebrekkig dan ook, blijft er geen
inhoud over. Als kerken, gebruiken,
muziek en Bijbel in onbruik raken,
zal de waarheid die er het hart van
vormt, verloren raken. Zonder religie
geen geloof.

Bijbelstudie

Geloof
Geloof is iets anders dan religie. Als
het goed is, groeit de religie waarmee
we grootgebracht zijn, uit tot geloof.
Als het goed is, komt wat je eerst van
buitenaf leerde als een christelijke
manier van leven, steeds meer van
binnenuit. Het wordt iets dat je van
binnenuit motiveert en in beweging
brengt. Het moet je gegeven worden,
zeggen ze weleens, en zo is het. Geloof is wat Jezus had: een relatie met
de levende God. Geloof is wat Maria

had: een concreet bestaan dat zij ter
beschikking stelde voor God: lijf en
al. Geen buitenkant meer, maar met
huid en haar betrokken zijn, ingetrokken in het verhaal van God met de
wereld. Geloof heeft meer te maken
met beweging dan met vastigheid.
Geloof gaat over je verlangen, je vertrouwen, met je hoop en je twijfel,
met je humor en je zelfinzicht, over
de manier waarop je liefhebt. Geloof
is de kriebel die je religie relativeert
en in beweging houdt. Want de toekomst van God ligt niet in het verlengde van ons heden, maar breekt in
- anders dan je dacht. Als een kerstkindje waar geen plaats voor is in de
herberg van alles wat we zelf hebben
opgebouwd en uitgedacht.
Advent
In de tijd van Advent bereidt de kerk
zich voor om de geboorte van God
in deze wereld te verwelkomen. Het
licht van God wil niet in een sterrenhemel blijven fonkelen, maar zichtbaar worden, hier in ons midden. Wat
een huiveringwekkende gedachte is
het eigenlijk. Niet toen, en daar, maar
hier en nu, in jou en mij. Advent wil
de hindernissen opruimen die de weg
van God naar ons toe blokkeren. Advent wil de aandacht vestigen op wat
van God uit gegeven wil worden - en
door ons ontvangen mag worden.

Afbraak
Waaraan herken je wanneer het
Adventstijd is? Het is de tijd waarin
je merkt dat er van alles wegvalt. De
beelden die je hebt van jezelf, of van
een ander. De opvattingen en zekerheden die aan je geloof ontleende.
Het gevoel dat je had als je in de kerk
bent. De manier waarop je tegen God
aankijkt. Het is weg, het werkt niet
meer, het doet het niet meer voor
je. Advent is de tijd dat God zelf aan
het werk is om alles op te ruimen dat
verhard en gestold is, waar het leven
uit is weggevloeid. Advent is de afbraak van religie en de mogelijkheid
dat geloof geboren kan worden. We
vieren Advent in het kerkelijk jaar om
deze wijsheid niet te vergeten.
Van religie naar geloof
Als wegvalt wat eerst van betekenis
was, moet dan ook de vorm maar
overboord? Schaf jezelf een andere
partner aan, een andere kerk, of
helemaal geen kerk? Soms kan het
haast niet anders. Maar of je daar
echt iets mee opschiet is wel de
vraag. Het gaat om iets veel belangrijkers dan een vorm die verandert:
het gaat om een inhoud die nieuw
ontvangen wil worden. Het vraagt
om loslaten en vertrouwen op wat
gegeven wordt. Advent vraagt: Waar
is het geloof in je religie? Is godsvertrouwen de bron van waaruit je
leeft? Of moet je het allemaal zelf
ophoesten? Zet het je nog in beweging, leer je er nog wat van, geeft je
het nog moed en hoop, doet het je
omgeving bloeien? Als dat niet zo is,
maak jezelf dan beschikbaar: richt
je verwachting op God. Advent blijft
niet hangen in het verleden, laat zich
niet opsluiten in het overvolle heden,
maar ziet uit naar wat komen wil wat ons van Godswege toe-vallen wil.

Kerst
In het credo van Athanasius, een
kerkvader uit de vierde eeuw, staat
het mysterie van de menswording
centraal. Hoe zit dat nu eigenlijk met
Christus? Hoe kan hij goddelijk en
menselijk tegelijk zijn? Er komt een
prachtige zin in voor, die een belangrijk inzicht hierover weergeeft: “Non
conversione divinitatis in carnem, sed
assumptione humanitatis in Deum.”
In vertaling: niet doordat zijn goddelijke natuur in de menselijke veranderde, maar doordat Hij als God de
menselijke natuur aannam. Deze zin
is de kortste samenvatting die ik ken
van het goede nieuws.
Het credo wil iets zeggen over hoe
het goddelijke en het menselijke zich
tot elkaar verhoudt ‘van God uit gezien’. Wat betekent de menswording
van Jezus voor de wereld, voor ons
menszijn? En in het verlengde daarvan: wat betekent verlossing? Niet
dat de Godheid in vlees is veranderd,
zegt Athanasius. Niet dat God in ons
wereldje getrokken wordt. Niet dat
wij God in ons denken of voelen of
geloven of agenda moeten passen,
als een apart hoekje in ons bestaan.
Ook niet dat wij op de één of andere
manier naar de hemel moeten zien
te klimmen. Of ons aan onze haren
uit het moeras zien te trekken. Je tilt
je een breuk als je dat probeert voor
jezelf of voor een ander. De menswording van Christus betekent dat
God de mensheid in zich heeft opgenomen, zegt het credo. Assumptiones, dat is hetzelfde woord als voor
hemelvaart wordt gebruikt.
Het is een omkering van alles wat wij
meestal denken. God moet bij óns
komen, God moet in onze wereld
de boel op orde brengen. We bid-

den God naar beneden, maar Zijn
bedoeling is nu net omgekeerd. De
hemel moet niet in de aarde veranderen, dat schiet niet veel op. Maar
de aarde in een hemel: die kant gaat
het op. Wij bidden niet om God naar
beneden te krijgen, maar om onszelf
omhoog te laten brengen. Sursum
corda, zeggen we bij het avondmaal,
verheft uw harten, wij hebben ons
hart bij de Heer. Dan kun je echt leven, wat er ook gebeurt.
Het Kindje in de kribbe is geen zoet
plaatje, maar een wereldschokkende
verklaring: God wordt mens om
mensen goddelijk te maken. Dat is
onze hoge bestemming, dat is wat
de komst van Jezus laat zien: die kant
gaat het op, als het aan God ligt.
God en mens staan niet tegenover
elkaar, maar doordringen elkaar, van
Godswege. Al ons menselijk gedoe, al
ons menselijk lijden - het speelt zich
niet af buiten God om, maar wordt
in Hem opgenomen en getransformeerd. Assumptione humanitatis in
Deum. Want God wil geboren worden in ons. En dit is het wonder: het
is ónze geboorte in God: “dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden
zijn.” (Gez. 135) Dat wij zelf met Jezus
mee geboren worden, de wereld in
als Woord van God voor onze tijd.
Wat moet je je daarbij voorstellen? In
ieder geval iets zo concreet mogelijk:
Misschien een nieuwe manier van
in je werk staan, meer vanuit wie je
wezenlijk bent. Misschien een doorbraak in de moeiten in je relatie: met
andere ogen leren kijken. Misschien
een omkeer in je prioriteiten, of een
nieuw vertrouwen in de toekomst,
misschien een ander perspectief op
het verlies dat je onderging. Geloof
is leren vertrouwen op het licht dat
God zelf in ons legt. //
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Lit er at uur - M. Vonkeman

worden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is
het om te zien.” Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God
zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een
volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen
struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die
steen valt zal worden verpletterd.” Toen de hogepriesters
en de Farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze
dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.
Vandaag klinkt het lied van mijn lief en zijn wijngaard en
ik hoop dat u het hoort. Want God bereidt zich voor op
een bruiloft. Hij graaft wijngaarden waar de wijn van zijn
koninkrijk verbouwd en de liefde gevierd kan worden.
Waar een omheining je beveiligt, een uitkijktoren je
helder zicht geeft op wat er speelt en een wijnpers ons
helpt om die aardse druif van het leven te veranderen in
wijn van de hemel.

Mijn lief en zijn wijngaard
Mattheüs 21

J

ezus sprak: “Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijn-

bouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn
vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er één, doodden een
ander en stenigden een derde.
Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde.
Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de
gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.
Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder
elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken”, en ze grepen hem vast,
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wan-

neer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet
hij dan met die wijnbouwers doen?” Ze antwoordden:
“De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere
wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen
wanneer het daar de tijd voor is.” Daarop zei Jezus tegen
hen: “Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen ge-

Wijngaarden zijn plekken waar de toekomst van God al
een beetje waar is, waar je al iets voorproeft van hoe
het uiteindelijk zal zijn. De hele bijbel door struikel je
over wijngaarden. Wat is het eerste dat er gebeurt na de
zondvloed? Noach legt een wijngaard aan. Wat vinden
de verspieders in het beloofde land: druiventrossen. Wat
is het eerste wonder dat Jezus doet? Hij verandert water
in wijn. Laten we de wijngaard ingaan, morgenvroeg,
zo zingt de bruid in het Hooglied van de liefde, laten we
kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. (Hoogl.7)
Wijngaarden zijn plekken waar bruid en bruidegom, God
en zijn volk, Christus en de wereld, dronken worden van
vreugde, dronken van de liefde. Wijngaarden zijn toekomstplekken. Een soort doorgeefluikjes van de eeuwigheid. Israël is zo’n wijngaard. Als het goed is, is de kerk
zo’n doorgeefluikje. En diep verscholen, in het hart van
ons eigen persoonlijke bestaan, ligt ook een wijngaard,
een toekomstplek. Daar is het dat de Geest van God ons
aanstuurt, verborgen voor ons zicht maar wel merkbaar
in de vruchten van ons leven. Daar is het dat mensen
geboren worden als mensen niet van het verleden, maar
van de toekomst.
Maar wie zijn dan die wijnbouwers waar Jezus het over
heeft? In het verhaal van Jezus is het duidelijk. Dat zijn
wij, u en ik. Wijnbouwers zijn mensen die echt werk
maken van hun leven. Die zorg en aandacht geven aan

hun ziel, aan hun geloof, aan hun relatie met God. Met
aandacht leven, zorg dragen voor wat echt belangrijk is.
Mensen die niet alleen maar voor zichzelf leven maar
zich toeleggen op de toekomst van God. Dat wat God wil,
ook echt waar zal worden, hier en nu, op de aarde.
En de zon schijnt en de regen valt en de druiven rijpen.
Juist de felle zon en de strenge kou maken de schil
stevig en vormen grote druiven want de ziel rijpt door
tegenslag en zalig zijn de armen van geest, want zij zullen God zien. En God gaat zijn gang door de geschiedenis langs breuken en oorlogen en tsunami’s en desert
storms en zijn Geest blijft zich uitstorten op alle vlees en
doorstroomt het leven en de oogsttijd breekt aan. Nu is
de oogsttijd, nú zijn de vruchten rijp. En God stuurt zijn
knechten om de oogst in ontvangst te nemen, zodat de
wijn van het koninkrijk gedronken kan worden en de
bruiloft kan beginnen.
De eeuwigheid bonst op je deur. De Heer van de wijngaard laat van zich horen. Die momenten herken je
hieraan: het is altijd een vraag naar grotere overgave.
Want het gaat om de ziel die niet je bezit is, maar Góds
bezit en uit wiens hand je het leven van het koninkrijk
ontvangt. Mensen van de tijd kunnen de eeuwigheid
alleen ontvangen, nooit bezitten. Gods toekomst vraagt
loslaten, niet vasthouden. De toekomst die van God komt
herken je, omdat het inbreekt in je huidige bestaan. En
altijd gaat het om loslaten en vertrouwen, om overgave.
Het is het moment van de waarheid: ga je als puntje bij
paaltje komt alleen door het leven, of ga je met God? Zet
je alvast de tafels klaar voor een bruiloftsfeest, of stuur je
de knechten weg en als ze aandringen, sla je ze dood?
Hieraan herken je het verschil tussen de ware gelovige
en de beheerder. Voor de één is de klop op de deur de
aankondiging van een bruiloft, voor de andere is het een
bedreiging van alles wat hij meent te bezitten. De wijnbouwer slaat de toekomst dood, want in de grond van de
zaak vertrouwt hij het zaakje niet, het leven niet, en God
niet. In de grond van de zaak is God er om hem aan een
wijngaard te helpen en dan moet hij maar vooral op reis
blijven. Sla ze dood, die inbreuken, negeer ze, doof hun
stem, timmer het dicht.
Maar onherroepelijk breekt de oogsttijd aan, bruiloftstijd
en God verlangt naar het feest van dronken vreugde en
uitzinnige liefde en dus stuurt hij niet een leger, maar zijn
zoon, de bruidegom.
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Maar onze toekomst ziet er anders uit. U en ik,
we zijn bestemd om bruid te worden van de zoon

En de zoon zingt het lied dat zijn vader hem leerde, het
lied van zijn lief en zijn wijngaard: je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi, mijn bruid, ga met mij mee,
kom en daal af, weg van de bergen waar leeuwen huizen,
weg van de holen waar panters schuilen, bruid van mij, je
brengt me in vervoering, hoe heerlijk is je liefde, hoeveel
zoeter nog dan wijn.
Dat is de stem van de zoon die lijkt op zijn vader. Als je
dat liedje hoort, dan weet je wie je voor je hebt. Dat is
het lied van de wijngaard van God, dat is het lied dat
zingt in de druiven die groeien aan wijnranken door
God zelf geplant, dat zijn de vruchten die God in jouw
leven doet groeien, dat is het lied van je ziel, het klinkt
in het sap van de ranken en fonkelt in de beker van het
verbond. Het stroomt door je aderen en in al je vriendschappen, het neuriet in het licht op de bomen en in de
ontembare hoop in je hart. Hier en nu is het feest van de
liefde van God en mens, hoor hij roept je.
En de zoon zingt het lied van zijn vader: mijn zusje,
mijn bruid, je bent een besloten hof, een gesloten tuin,
een verzegelde bron, kom, drink en word dronken van
liefde…
Maak dat lied niet monddood omdat je bang bent de
controle of het geloof dat je kent te verliezen, of omdat
je denkt dat je te min bent, of dat het niet waar kan
zijn, want het onkruid woekert zo en leeuwen en beren
versperren de weg. Luister niet naar die valse tegenstemmen in jezelf, de stemmen om je heen die zeggen dat het
niet waar kan zijn, die zeggen dat God niet bestaat, of
boos op je is, of alweer op reis of anders in slaap is gevallen. Hier is de zoon, de erfgenaam. Hij is degene die werkelijk thuis hoort in de wijngaard. De enige die in jouw

ziel thuishoort is de zoon van God, uit God geboren, uit
God voortgekomen en thuis in jouw ziel, jouw wijngaard.
Dat is je bruidegom, degene die beantwoordt aan je
diepste verlangen en hoogste bestemming. Beheerders
zijn bestemd om bruid te worden.
Wat willen jullie doen met de stemmen in je die de
knechten mishandelen en de zoon vermoorden?
Wat willen jullie doen?
Ik verwoest die wijngaard, zegt God de Vader. Ik haal de
omheining weg, mijn levend woord, zodat niemand het
verschil meer weet tussen mijn volk en de wereld, tussen
de wereld en zijn ziel. Laten de varkens maar komen, die
de wijnranken omwroeten, laten de distels woekeren en
het lied van de liefde versmoren. Laten de mensen maar
vergeten dat zij een ziel hebben en dat de wijn van het
koninkrijk voor hen bestemd is.
Nee, zegt de zoon en springt op de bres voor zijn bruid,
zijn ongelovige geliefde. Verpletterend is zijn liefde, zijn
overgave, zo verpletterend zijn vertrouwen in God en
mens, zo keihard zijn vertrouwen in de toekomst die
waar wil worden – daar slaat al onze weerstand op stuk.
Wijnbouwers zijn we, pachters, zo beginnen we allemaal.
Maar onze toekomst ziet er anders uit. U en ik, we zijn
bestemd om bruid te worden van de zoon, mede-erfgenamen van het rijk van God, dronken van de wijn van de
vreugde. Nú is de tijd van de oogst. Hoort u de klop op
de deur?
Luister, daar klinkt het lied van mijn lief en
zijn wijngaard. //

Pakken of ontvangen
Lucas 9 / Jesaja 57

H

ebzucht of barmhartigheid. Leef je uit wat je pakken kunt of uit wat je ontvangt? Dat is de kernvraag die in de
bijbelteksten aan de orde wordt gesteld.Laat je los of houd je vast? Sta je op of blijf je zitten?

Daar zit Mattheüs in zijn tolkantoortje bij de poort. Er
gaat van alles door zijn handen, en er blijft ook wel eens
wat aan de strijkstok hangen. Zo gaat dat nu eenmaal
met belastinginners die hun schamele loontje aanvulden met wat ze krijgen konden, hun bazen de Romeinse
machthebbers vonden het wel prima.
Ja, die vrome kerklui met hun neus in de lucht keken op
hem neer. Die houden zich wel vast aan de regeltjes en
trots dat ze er op zijn. Maar ondertussen: geld aan God
geven en mooie gebeden voor het oog van iedereen die
kijken wil, maar ondertussen je eigen ouders verwaarlozen, hypocriet hoor. Maar toch knaagt er iets in Mattheüs. Zoals de Farizeeërs wil hij niet worden. Alleen maar

met geld bezig zijn is ook niet ideaal.
Onrustig als de zee die nooit rust kent, zijn de mensen
zonder God, haar golven woelen vuil en modder op en
vrede is ver te zoeken.
Vasthouden wat je hebt – een oermenselijk gedrag.
Hebzucht heet dat in de bijbel. Dan moet je niet alleen
denken aan steeds maar meer willen hebben, de laatste
i-phone of de nieuwste mode of de meest recente medische behandeling. Dat is ook hebzucht. Maar de zucht
om te hebben gaat veel dieper. Het gaat hierom: Mensen
ervaren ergens van binnen een leegte en die proberen
we te vullen. Het is de leegte van ons persoon-zijn. We
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zijn geen kuddedieren meer, zoals het menselijke soort
ooit eens geweest is. Maar nu zijn we individuen op zoek
naar relatie. Naar iemand of iets om ons mee te verbinden. Een leeg gevoel van binnen hoort bij ons hoogst
persoonlijke bewustzijn, het maakt ons mens.
En die leegte zoeken we te vullen. Want op de vraag: wie
ben je? geven wij antwoord door wat wij verzamelen
in ons leven: ouders, broers en zussen, herinneringen,
een partner, kinderen, een huis, een baan, zorgobjecten,
een titel, een auto, een verzameling, plakboeken van je
wereldreizen … Zijn wij niet wat wij hebben: een lijf, een
gevoel, een idee, een levensfilosofie, een God? Als je
jong bent, is het een goed idee om je ervan op de hoogte
te stellen wat je allemaal kunt verzamelen. Om te merken dat je de power hebt om dingen te doen en te verkrijgen, om je blikveld uit te breiden en je vaardigheden
te vergroten. Maar trap er niet in om te geloven dat je
bént wat je hebt. Wat dat is de bron van al het menselijk
ongeluk.
We verzamelen van alles en nog wat en we zijn wat we
menen te hebben. Onze zucht om te hebben is eigenlijk
een zucht om te ZIJN. Om niet niets te zijn, niet niemand.
Om maar niet een ademtocht te zijn, een vleugje lucht
met een kleurtje en een geurtje. Wat hebben we er veel
voor over om maar niet niets te zijn. Om maar vooral dat
lege gevoel van binnen niet te voelen.
De mensen zonder God zijn onrustig als de zee die nooit
rust kent, haar golven woelen vuil en modder op en
vrede is ver te zoeken.

Mattheüs zit aan zijn tafeltje gewoon te doen wat hij
te doen heeft. Wat moet je anders met je leven? Je zou
het misschien wel anders willen, maar hoe dan? En zo
doen mensen het, zo doen wij het. We leven ons leven
zo goed als we kunnen, met de mogelijkheden die we in
huis hebben of aangereikt krijgen. En dan weer staat dit
in onze belangstelling, dan weer dat. Dan gebeurt er dit,
en dan gebeurt er dat. En onze aandacht vult zich met
wat er zich het meest opdringt en ons gevoel raakt. Want
elke open ruimte van binnen wordt onmiddellijk gevuld
met een gedachte, een gevoel, een daad. En zo blijven
we hollen, al zijn we aan bed gekluisterd, we hollen nog.
Zelfs al lopen we in de stille natuur dan nog is de stilte
vol van dwarrelende gedachten en we schrikken op als er
ineens een stem ons aanspreekt.
Sta op en volg mij, klinkt een stem, recht tegenover Mattheüs. Jezus kijkt hem aan en ziet hem, doorziet hem. In
de ogen van Jezus ligt de ziel van Mattheüs zo bloot als
een pasgeboren baby’tje. Alles waarmee Mattheüs de
lastige leegte vult, die heimelijke onrust die als een zoemende vlieg door zijn innerlijk huis gonst, in één klap ziet
Mattheüs het voor wat het is. Wat zit er in het centrum
van je leven: je veiligheid, je financiële zekerheid, of de
achting van je vrienden, Mattheüs?
Wat zit er in het centrum van jouzelf? Wat is je hebben
en vooral: je houwen?
Je gezondheid, of je kinderen of je cliënten? Je zelfbeeld,
of je verdriet, of je ambitie? Wat zit er in het centrum
van je leven? Waar draait je bestaan om?

Mattheüs doorziet zichzelf tot op die fundamentele leegte van elk mens. Sta op en volg mij, zegt Jezus. Vertrek
uit alles waarmee je jezelf vastzet. Blijf niet zitten waar je
nu zit, want dat is een gevangenis. Daar krijg je gebroken
harten van, een moedeloze geest, dat is de bron van al je
treurigheid. Sta op en volg mij op de weg van God.

Hebreeuwse woord voor baarmoeder komt. Een baarmoeder is een ruimte in een vrouw voor iets anders dan
zijzelf. God maakt ruimte voor iets anders dan zichzelf:
God heeft een baarmoeder waar wij geboren worden en
die baarmoeder dat is het leven. In hem leven, bewegen
en zijn wij, zegt de apostel Paulus.

De kerk onderwijst deze teksten in de zondagen na Pinksteren. Dan vieren we dat de Geest van Jezus Christus nu
ook aanwezig is, hier en nu, in onze levenstijd. Die roep:
sta op en volg mij, klinkt niet alleen voor Mattheüs, maar
nú, voor jou, voor mij.

In ons zit ook zoiets als een baarmoeder. Een ruimte voor
iets anders dan wijzelf, de open ruimte waar God ons
aanblaast. Een open ruimte waar een ander mens zo af
en toe zichzelf kan zijn bij ons. Een open ruimte die door
niets of niemand permanent opgevuld moet worden.
Alleen God kan ruimte innemen zonder die van ons af
te pakken – daarom moet er niets of niemand anders in
blijven hangen. Het is de ontmoetingsruimte voor God
die zichtbaar wordt als leegte ons aanstaart.

Die stem klinkt op het moment dat je geconfronteerd
wordt met de fundamentele leegte van je leven. Dat zijn
momenten dat wegvalt wat je dacht dat je had. Dat zijn
tijden dat je zekerheden als schijnzekerheden zichtbaar
worden. Wat is de mens wezenlijk? De bijbel zegt: een
ademtocht. Maar niet zomaar een ademtocht: de ademtocht van God. Want God blies zijn levensadem in ons
en zo werd de mens een levende ziel. Dát maakt ons een
levend mens, ook al gaan we dood: de ademtocht van
God. De leegte die ons mens maakt, die ons doet zoeken
naar relatie, vervulling: dat is de ontmoetingsruimte met
God.
Misschien is er voor jou een tijd dat er van alles weg is
gevallen. Dat er leegte wordt blootgelegd. Wij ervaren
het als verlies, als tegenslag, als ongeluk. En dat is het
óók. Maar het is nog iets meer dan dat. De leegte is ook
rúímte. De ruimte van God. Want dat is wat barmhartigheid is: ruimte. U weet dat barmhartigheid van het

Sta op en volg mij. Weg uit wat je nu weet van jezelf,
van God, van het leven, weg van alles waaraan je je
vastklampt en waardoor je nooit vrede krijgt. Want wat
je hebt, dat kun je verliezen en dat weet je ergens ook.
Dat is de bron van je onrust. Barmhartigheid is leven met
een open ruimte van binnen, met een gat in je ziel. Daar
klinkt telkens als er iets wegvalt dat ons dierbaar is, die
stem: sta op, volg mij. Kom naar buiten, en volg MIJ. Er
is een weg ook al verlies je van alles. Treurenden bied ik
troostrijke woorden, vrede, vrede voor iedereen, ver weg
of dichtbij.
Sta op, je wordt geroepen - er wacht een feest. //
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chië zag (Hand.11:23), zo voelden ook wij de blijdschap
over onze verbondenheid in Jezus. De harten waren zo
vol, dat zij daarna heel spontaan in gezang en lofprijzing
uitbraken. Wij hoorden liederen in het Duits, Thai, Khasi,
Naga en Karen. Met veel verschillende culturen en talen
God loven was een onvergetelijke ervaring! Wij beleefden eenheid in de verscheidenheid. Eenheid, die in Christus geworteld is! Wij leerden van elkaar ook heel praktische dingen: Hoe ontstond de Gemeente Gods in India
en hoe kwam het Evangelie naar de Naga’s? De Naga’s
waren eerst ‘koppensnellers’, maar nu zijn ze vlijtige ‘Gemeentestichters’! De opwekkingsverhalen ontroerden
ons, wij bidden voor een geestelijke doorbraak in Thailand! Iedereen was gemotiveerd: Er moet een volgende
conferentie komen! Daarop verheugen we ons nu al!

V riendenbrief

van

A ndré

en

W ansuk

L

ieve zendingsvrienden! Eindelijk was het zover! Weken van voorpret en voorbereidingen lagen achter ons. Wij
gaan nu naar onze eerste Bijbelconferentie in het kader van ons Bijbelschoolprogramma toe. 35 broeders en zus-

ters uit Shillong en het Nagaland, India, reisden hierheen, alsook vrienden uit Duitsland en onze gastspreker pastor
Sieg Schuler vanuit de Gemeente Gods in Calgary, Canada.
Het was een vreugdevol weerzien en al snel was onze
Gemeenteboerderij in Centraal-Thailand voor vier dagen
met leven gevuld. Overal werd gefotografeerd, vriendschappen gesloten en gesprekken gevoerd. ’s Morgens
stond een les over het thema ‘Transformatie van het
hart’ op het programma. Pastor Sieg Schuler leidde ons
met zijn levendige aard in die gebieden van ons hart, die
wij zorgvuldig bewaken, maar ook moeten laten veranderen. Het doel van ons christelijk leven is om meer op
Christus te gaan lijken. Een proces dat veel hoogte- maar
ook dieptepunten kent; een strijd, maar wij staan niet
alleen! Gods Geest woont in ons! Met Zijn hulp kan de
Pottenbakker ons als Zijn maaksel tot Zijn eer vormen.
Het hoogtepunt van deze conferentie was de doop in het
meer, dat op het grondstuk van onze Gemeenteboerderij

staat, en de gezamenlijke avondmaal- en voetwassingsdienst. De voetwassing was in het bijzonder voor onze
Thaise christenen een aangrijpende nieuwe ervaring. Zij
willen graag, dat deze verordening een vast bestandsdeel van onze volgende conferentie wordt. Omdat wij de
meeste tijd op slippers of zelfs op blote voeten liepen,
kreeg de betekenis van de voetwassing een bijzondere
dimensie: Wij zijn dienaren! Dienaren maken zich vuil!
Wij wassen de broeders en zusters het vuil van hun
voeten; ook een symbool van vergeving, het wederzijds
aannemen. Ik zie Christus in mijn medebroeder, in mijn
medezuster. Wij hoorden: “Wie in hen fouten en zwakheden zoekt, zal ze vinden. Maar wie Christus in hen zoekt,
zal HEM vinden.” Zoals Barnabas vreugde ontving, toen
hij de genade van God in de medechristenen in Antio-
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Reis naar Zuid-Korea
Midden september mocht ik met 30 gedelegeerden uit
onze Thaise Gemeenten een vierdaagse reis naar ZuidKorea beleven. Zuid-Korea was altijd al een land, dat mij
interesseerde. Ik had al gehoord dat het christendom
in dit land sterk vertegenwoordigd is, vooral ook door
de vele contacten hier in Thailand. Wij bezochten drie
Gemeenten in de buurt van Seoul, de hoofdstad van
Zuid-Korea. Wij bezochten ook de graven van gestorven
zendelingen, leerden over het begin van het christendom
in Zuid-Korea en bezochten een seminar over de Tabernakel in een christelijk ontspanningscentrum. Vanachter
het raam in de bus verbaasde ik mij over het prachtige
berglandschap en de moderne gebouwen van de Koreanen. Er stonden verschillende kerken en Gemeenten in
dezelfde straat, maar niet als bouwwerken uit vergane
tijd, zoals in Europa, maar in een moderne stijl met een
levendig Gemeenteleven. Kerken, de ene keer als klein
huisje met een noedels-restaurant op de begane grond,
maar ook als grote nieuwbouw met een interessante
architectuur. God bouwt Zijn Gemeente in Zuid-Korea en
de Koreaanse christenen noemen hun land het Aziatische
Jeruzalem van het Oosten. Ongeveer 100 jaar geleden
was er een opwekking in het noorden van Korea, die zich
over het hele land uitbreidde. Drie typische kenmerken
voor het Koreaanse Gemeenteleven vielen mij op:
1 Koreaanse christenen zijn bidders!
In iedere Gemeente begint de werkdag om 5 uur ’s morgens met een gebedsbijeenkomst. Daarom hadden wij
korte nachten, maar wanneer in de ochtendschemering
de lofprijzing van christenen uit de Gemeentehuizen
klinkt, is dat een ontroerend moment! Veel Koreaanse
christenen gaan iedere morgen eerst om te bidden naar

de Gemeente, daarna is er een eenvoudig ontbijt, vervolgens gaat iedereen naar zijn werk. Hun gebedsuren
zijn luidruchtig, iedereen bidt tegelijkertijd; men voelt de
passie, de innerlijke drang om te bidden. Sommigen huilen, anderen roepen, weer anderen zitten heel stil voor
hun opengeslagen Bijbel. Koreanen strijden in het gebed
met God!
2 Koreaanse christenen hebben een hart voor zending!
In de hal van iedere Gemeente die wij bezochten, hingen
foto’s van zendelingen. Vol blijdschap namen ze ons terzijde en vertelden over hun zendingsprojecten in Afrika,
Zuidoost-Azië, maar ook in Europa. Seoul heeft een kerkhof speciaal voor christelijke zendelingen. Tegenwoordig
willen de Zuid-Koreanen terugdoen, wat anderen voor
hen gedaan hebben: zendelingen uitzenden. Naast de
USA zendt Korea de meeste zendelingen over de hele
wereld, in totaal ongeveer 13.000 zendelingen. Zij zijn
trots op hen en dragen hen in hun gebeden.
3 Toch lijkt de groei van de Gemeenten
in Korea te stagneren.
Uit de gesprekken merkte ik op, dat de jonge generatie
niet meer met een overtuigd hart erbij is. Zijn de jonge
christenen in de minderheid? Zal de tijd van de volle
Kerkgebouwen met de oude generatie aan een einde
komen? Een Koreaanse pastor verklaarde mij: Europa
beleeft het verval van het ‘ínstitutionele christendom’
nu, na 1500 jaar. In Korea daarentegen lijkt het nu al, na
200 jaar, te vervallen. Maar Korea is nog altijd jong in het
geloof. Korea werd niet christelijk, maar geëvangeliseerd.
20 procent van de bevolking is evangelisch christen.
In Korea is het christendom nooit een staatsreligie geworden. Ik ben vol vertrouwen: De gebeden van de Koreaanse christenen zullen Gods arm ook in de toekomst
bewegen!
Daarbij hebben wij de afgelopen weken veel beleefd en
zijn wij God dankbaar voor nieuwe contacten en inzichten. Bid verder voor ons Bijbeltrainingsprogramma en
voor ons vrouwenkamp, dat van 19 tot 22 november in
Khun Yuam, in het noorden van Thailand, zal plaatsvinden. Ook Kerstmis staat voor de deur - het was een druk
jaar. Wij danken God voor bewaring, voor geopende deuren en voor al jullie gebeden en voor jullie steun! God
zegene ieder van jullie!

Met liefdevolle groeten,
Andre en Wansuk //
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even jaar lang leerde Mosje Loeb in het leerhuis van de heilige rabbi Sjmelke van Nikolsburg.
Toen de zeven jaren voorbij waren, liet de rabbi hem roepen en zei niets anders tegen hem dan
dit: “Nu kun je naar huis gaan.” Meteen gaf hij hem drie dingen om mee te nemen; een dukaat, een
brood en een lang wit gewaad van de soort die chalat wordt genoemd, en zei tegen hem: “Door
deze chalat zal de liefde tot Israël in je hart zijn intrek nemen.”
Toen Mosje Loeb ’s avonds, moe van de voettocht van de dag, een dorp naderde, waar hij van plan
was te overnachten en zijn brood op te eten, hoorde hij gekreun en merkte dat het uit een getralied kelderraam kwam. Hij ging erheen en sprak de kreunende aan en had spoedig van hem vernomen dat hij, de joodse pachter van een herberg, hier gevangen zat omdat hij de landheer de pacht
schuldig gebleven was: driehonderd gulden. Eerst gooide Mosje Loeb het brood door het raamhek
naar beneden, toen sloeg hij, alsof hij hier thuishoorde, zonder vragen of dralen de weg in naar het
landgoed, liet zich voor de heer brengen en verzocht hem de jood vrij te laten; hij wilde hem een
dukaat als losgeld geven. De landheer bekeek de brutale knaap, die een schuld van driehonderd
gulden met een dukaat wilde aflossen, eens goed en wees hem de deur. Maar nauwelijks was Mosje Loeb buiten, of hij werd door de smart van de gevangen jood met zoveel kracht aangegrepen,
dat hij de deur weer opentrok en naar binnen riep: “En u moet hem vrijlaten. Neem mijn dukaat
aan en laat de man vrij!” Maar nu was in die dagen in het rijk Polen iedere edelman een koning op
zijn bezitting en had macht over leven en dood. Dus werd Mosje Loeb op last van de heer door de
dienstknechten gepakt en in het hondenhok gegooid. En daar uit de ogen van de honden die op
hem afstormden, de dood hem aankeek, trok hij gauw de witte chalat aan om in feestkledij te sterven. Toen weken de honden voor de aanblik van het kleed en kropen jankend tegen de muur. Toen
de landheer het hok binnenkwam, leunde Mosje Loeb nog altijd vlak bij de deur tegen de muur en
stonden de honden in een grote kring om hem heen, jankend en bevend. Hij liet hem eruit komen
om weg te gaan. Maar Mosje Loeb bezwoer hem: “Niet voor u mijn dukaat hebt aangenomen en
de man vrijgelaten!” Toen nam de heer de dukaat aan, ging zelf naar het huis waar de jood gevangen zat, opende de kelder en liet de man in vrede naar huis gaan. Mosje Loeb echter ging zijns
weegs.
Deze geschiedenis vertelde de rabbi van Tzortkow heel graag. En als hij hem uit had, placht hij te
zeggen: “Och, waar haal je zo’n chalat vandaan!” //

De filosoof Martin Buber (1878-1965) heeft verhalen uit de Chassidische wereld bijeen gebracht en gebundeld.
Vanaf 1750 maakte deze religieuze basisbeweging de joodse mystiek toegankelijk voor het gewone volk,
aanvankelijk in Oost-Europa, maar uiteindelijk voor de hele joodse wereld. De verhalen getuigen van een
diepe menselijkheid en waren bedoeld de arme, ongeletterde, maar spiritueel ontvankelijke Joden een
hart onder de riem te steken en ze een leven te laten leiden vol innerlijk vuur en ware vreugde.
Martin Buber is ook bekend geworden door zijn dialogische filosofie. Buber heeft een enorme invloed uitgeoefend op het denken van met name christelijke denkers en theologen. Ook ijverde hij onvermoeibaar
voor een vreedzaam samenleven van Joden en Arabieren en voor een binationale oplossing. Hij ontving
voor zijn verdiensten onder andere de Goethe-prijs en de Erasmusprijs.
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