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Om te zingen:
Opw. 192
Opw.427
Opw. 595
Om te lezen:
Hand. 13: 1-4
Hand. 16: 6 -10
Hand. 20: 22-23
Hand. 21: 4-6
Voor het gebed:
Bid voor de leiding van de
gemeente special voor
wijsheid in het omgaan
met verschillen.
Tip:
‘Eerst begrijpen, dan
begrepen worden’(Covey)
Oefening om empathisch
te leren luisteren:
1. Maak een duo en zit met
de ruggen naar elkaar toe.
Je hebt tekenpapier en
potlood op schoot. De ene
persoon vertelt wat de
ander moet tekenen maar
de ander moet alleen
uitvoeren, en mag geen
vragen stellen. Bekijk wat
de ander ervan gebakken
heeft.
2. Nieuw papier pakken.
De ene persoon vertelt wat
jullie BEIDEN moeten
tekenen, en gaan in stilte
dat tekenen. Je mag niet
bij elkaar kijken en niet
praten. Resultaat bekijken.
3. Nieuw vel papier. De
ene persoon vertelt wat de
ander moet tekenen. Deze
VRAAGT je nu goed wat de
andere bedoeld, zodat de
tekening zo goed mogelijk
op papier komt.
Wat is jullie conclusie? Wat
maakt het verschil bij de
drie opdrachten.

We zijn kruiskoppen
“In de Lichtboog zijn sinds 2016 enkele commissies actief die zich bezinnen op een aantal
gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld kinderen aan het Avondmaal en rond homoseksualiteit. Er
wordt met elkaar over gesproken tijdens gemeente avonden. Het doel hiervan is om verder te
komen in te onderscheidenvan Gods weg voor de gemeente. Dat is niet eenvoudig, zeker als je
merkt dat een ander gemeentelid anders denkt en voelt dan jijzelf. Er kunnen zomaar venijnige
discussies ontstaan, wederzijds onbegrip, verwijdering en verdeeldheid liggen op de loer”.
Met deze zinnen begon Robert vorig jaar januari zijn preek over Filipenzen
1: 9-10a “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in
kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk
is” Hoe kun je dat doen? Paulus zegt dan “Maar wij hebben de gezindheid
van Christus”. (1 Kor. 2:16) Als een soort grondhouding in onze ‘mind’. We
zijn kruiskoppen, als we de gezindheid van Christus hebben, dan is onze houding gestempeld door
het kruis.Deze preek borduurt voort op die van vorig jaar. Wij kunnen veel leren van wat de
eerste christenen overkwam in het boek Handelingen.
We hoeven niet bang te zijn voor onderlinge verschillen
Lees Hand. 13: 1-4 Lucas geeft een korte schets van de kerk van Antiochië. Er waren daar
profeten en leraren. En dan noemt hij vijf namen. Namen van heel verschillende mensen. Erder
bespraken we dat Barnabas en Saulus qua karakter nogal anders zijn! Hier lezen we daarnaast
over ene Lucius uit Noord-Afrika, en over Simeon. In de grondtekst wordt hij Niger genoemd (=
Latijn voor ‘zwart’). Daar komt – vermoedelijk – ons woord neger vandaan. En dan is er ook nog
Manaën. Hij heeft connecties met de ‘maffia’! (Iedereen wist: die familie Herodes – die deugt
niet.) Je voelt wel aan welk punt Lucas hier maakt. Namelijk: de Heilige Geest spreekt, en Hij
wordt gehoord, door een heel divers samengestelde groep mensen.
Samen (aan)bidden en het bemerken van Gods wil
lees Hand. 13: 2 De gemeenteleden van Antiochië zijn samengekomen om de Heer te eren. Lucas
gebruikt hier een bijzondere uitdrukking. Je kunt die vertalen als ‘dienen in aanbidding’ (=
afgeleide van leitourgo, denk aan ons woord ‘liturgie’). Een samenkomst die erop is gericht om
Gods leiding te zoeken. En het is in die context dat de Heilige Geest spreekt.
De Heilige Geest vraagt soms onverwachtse dingen die niet gemakkelijk zijn.
Als je erover nadenkt, is er nog iets wat opvalt in dit vers. Namelijk dat de gemeente van
Antiochië twee belangrijke gemeenteleden kwijt zou raken. Barnabas de bemoediger, en Paulus
de begaafde theoloog en kerkleider. Dat is een offer geweest voor deze gemeente. We leren
hieruit dat als God iets duidelijk maakt, dit misschien onze eigen wensen en voorkeuren
doorkruist De Heilige Geest doet soms onverwachte dingen. Ook dingen die niet makkelijk voor
ons zijn. En soms zegt de Geest domweg ‘nee’. Dat gebeurt in Handelingen 16.
De Heilige Geest verhindert
Lees Hand. 16: 6-7. Samen met zijn ‘assistenten’ Silas en Timotheüs wil hij het evangelie
verkondigen in de Romeinse provincie Asia. Wat er dan gebeurt, is echt heel apart! De Heilige
Geest houdt deze missionaire actie tegen. Dit is ongehoord, en het staat nergens anders in de
hele Bijbel. Dit moet heel verwarrend en ook frustrerend zijn geweestTerwijl ze onderweg zijn,
springen de stoplichten op rood. Op welke manier ze worden tegengehouden, weten we niet.
Maar één ding is duidelijk: de deuren gaan dicht – twee keer zelfs.
Geduld oefenen, God heeft Zijn eigen timing
Lees Hand. 16:8 De reis naar Troas is ruim 200 kilometer, en al die tijd is het onzeker wat de
bedoeling is. God heeft zijn eigen timing. Wat voor ons een omweg lijkt, een onnodige vertraging,
kán voor Hem de hoofdweg zijn. En Hij doorkruist soms onze beste intenties en plannen. Dan zegt
de Geest van Jezus ‘nee’ – nu nog niet. Dan gaat er een deur dicht, en moeten we geduld
oefenen. Onze kruiskoppen buigen. Totdat we zien waar ergens een raam opengaat: nu is het de
tijd!
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Voor het geloofsgesprek
1. Hoe kijk jij aan tegen
verschillen in de gemeente
in geloof- en kerkcultuur.
Waar ben je bang voor? Wat
maakt jou onrustig? Wat
doe je met je angst en
onrust?
2. Wat betekent het om een
‘kruiskop’ te zijn, de
gezindheid van Christus?
Kun je jezelf eerlijk
ondervragen:
* Heb ik iemand veroordeeld
in mijn gedachten, of in mijn
woorden?
* Ben ik krampachtig aan
het vasthouden aan mijn
standpunt? Of kan ik dingen
loslaten, en uitdelen?
* ‘Ontvang’ ik van de ander,
ook van degene met wie ik
het niet eens ben? Of ben ik
vol met mijn eigen dingen?
* Besef ik (nog) wat Jezus
voor mij én voor de ander
heeft gedaan aan het kruis?
3 ‘Kruiskoppen hebben een
nederige houding nodig’.
Wat als je wil luisteren naar
Gods Geest, en je een ander
inzicht hebt dan je mede
gelovige? Ben je bereid om
van mening te veranderen?
Wat heb je daarvoor nodig?
4. Samen knielen en God
aanbidden, ook als er een
andere beslissing is
genomen; dat is moeilijk, dat
is pijnlijk. Hoe kan De Heilige
Geest dan verbindend zijn?
5. Huiswerk: Lees Hand. 15
Wat leer je van dit
Bijbelgedeelte, van deze
omgang met verschil in
standpunten?

Elkaar bevragen over je visie en inzichten vraagt nederigheid
Lees Hand. 16: 9-10 Een visioen waarin God rechtstreeks spreekt! Duidelijker kan het niet! Toch?
Nee – toch niet. Want dat is niet wat er staat. In vers 9 schrijft Lucas niet over het onmiddellijke
spreken van de Heilige Geest, over een directe boodschap van God. Het enige wat we hier lezen,
is dat Paulus ’s nachts in een droom of een visioen een man uit Macedonië zag die hem te hulp
riep. Het accent in dit gedeelte ligt op menselijke interpretatie. De uitdrukking symbibazontes
betekent dat men nadacht en discussieerde over de betekenis van het visioen.
Dit gebeurt in De Lichtboog ook. Er zijn gemeenteleden die ‘profetische’ woorden en beelden
krijgen. Deze worden onderling besproken, en getoetst aan de Bijbel. Dat vraagt een nederige
houding. Een houding die hoort bij ‘kruiskoppen’ in het algemeen. Dat je bereid bent om toe te
geven wanneer je iets misschien niet zo helder hebt (in)gezien. En ook dat je je eigen visie of
inzichten überhaupt laat bevragen.
Verschil van inzicht , ‘the art of disagreement’ Lees Hand. 20: 22-23 en Hand. 21: 4-6
In een indrukwekkende toespraak vertelt Paulus aan medegelovigen uit (onder andere) de stad
Efeze dat hij zich door de Heilige Geest geleid weet om naar Jeruzalem te gaan. Maar in
hoofdstuk 21 verblijft Paulus een week in Tyrus. De christenen in deze havenstad zeggen ‘door
de Geest’ tegen Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan!
Voor beide partijen zal dit niet makkelijk zijn geweest. Paulus zal hebben gedacht: ‘Heb ik de
leiding van de Geest wel goed begrepen? En de christenen uit Tyrus vonden Paulus misschien
wat eigenwijs. Wij worden toch ook door de Geest geleid?’ Ook hier zien we weer dat de Heilige
Geest het ons niet altijd gemakkelijk maakt. Het kan echt pijn doen als je merkt dat een
oprechte broeder of zuster in het geloof op een ander spoor zit dan jij, en andersom. En dat hij
of zij zich niet laat overtuigen. En jijzelf ook niet…! Jezus navolgen kan met zich meebrengen dat
je een blijvend verschil van inzicht moet verdragen. Ook als dit ongemakkelijk voelt. Een Joodse
schrijver noemt dit ‘the art of disagreement’. De kunst van het niet met elkaar eens zijn. Een
mooie uitdrukking, nietwaar? En nog mooier vind ik wat er nu volgt.
Samen knielen in verbondenheid
Lees Hand. 21: 5. Je proeft hier de aanwezigheid van de
Geest. Hierbij gaat het niet om het zoeken naar Gods
leiding en wil. Paulus heeft zijn besluit genomen: hij gaat
‘toch verder’ naar Jeruzalem. In deze prachtige scène op
het strand merken we iets van het ‘samenbindende’ werk
van de Geest.
Sym-patiek omgaan met verschillen
Het gaat om sympathie voor elkaar. Letterlijk betekent
sympathie mee-lijden, sym-pathos. ‘Sympathie’ tonen voor een medebroeder of -zuster die
anders denkt over Gods wil: dat is ervoor kiezen om een kruiskop te zijn. Ook voor
medegelovigen met wie we van mening verschillen over hoe God ons leidt. Die keuze om te
lijden, om de pijn te verdragen, is mogelijk dankzij het werk van de Heilige Geest. Want de Geest
verbindt ons aan Jezus. De Geest doet ons beseffen dat Jezus voor jouw zonden gestorven is én
voor die van jouw zuster of broeder.
Wat is dit een bemoedigend tafereel! Want bij alle verschil van inzicht over de leiding van God
blijft de gemeenschap van christenen op het strand toch met elkaar verbonden. Ze geven elkaar
niet op. Nee, ze dragen elkaar op de (gevouwen) handen!
Voor ons is dit een geweldig inspirerend voorbeeld. Wij zullen moeten leren ‘sympathiek’ om te
gaan met verschillen, met diversiteit. En hier zien we hoe dit kan! Niet direct (hard) oordelen
over de ander. Maar wel: met elkaar het gesprek blijven aangaan. In de verscheidenheid zoeken
naar eenheid, naar de gemeenschappelijke identiteit in Christus. Samen knielen op het strand.
Met de kinderen van de gemeente erbij! Zodat onze jongeren kunnen zien hoe wij als
volwassenen omgaan met onze onderlinge verschillen.
Als mogelijke afsluiting de muziekvideo https://www.youtube.com/watch?v=ScOFFlJK_W4

