11 oktober 2015
BIJBELLEZINGEN
Deuteronomium 33:12 (NBV)
“De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen.
Zijn kind omarmt Hem van vroeg tot laat, het nestelt zich veilig op zijn rug.”
2 Tessalonicenzen 1:3-4 (NBV)
“Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeenschap vol
trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan.”
2 Tess. 2:13-17 (NBV)
“Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u
als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de
waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het Evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor
u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.
Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen ben, in
woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en
sterken in al het goede dat u doet en zegt.”

PREEK

Dankbaarheid als keuze

Onlangs kreeg Margreet dit DANK – inspiratieboek – als cadeautje. Het
boek geeft 52 mooie inzichten en praktische handreikingen om jezelf te
oefenen in dankbaarheid. Ik heb een klein onderzoekje gedaan, en wat
blijkt: er zijn momenteel heel veel publicaties over dankbaarheid op de
markt, ook in niet-christelijke kring. De meeste daarvan vallen in de categorie self help.
Bijjvoorbeeld het dagboekje Celebrating 365 days
of gratitude, een bestseller.
Op de website www.gratefulness.org kun je dagelijks een inspirerende gedachte of prikkelende vraag aantreffen.
En er blijkt zelfs een ‘dag van dankbaarheid’
te zijn, de World Gratitude Day, elke 21e
september: https://www.daysoftheyear.com/days/world-gratitude-day/ Opmerkelijk, niet?

Het thema dankbaarheid wordt ook door (sociale) wetenschappers ontdekt, onder andere door filosofen, economen en onderwijskundigen, zoals in het boek Gratitude in
Education. Psychologen houden zich bezig met zogeheten
‘dankbaarheid studies’ (gratitude studies), ‘de psychologie van de dankbaarheid’, en de ‘psychologie van de
waardering’ (psychology of appreciation).

Dankbaarheid wordt daarin veelal beschreven als een emotie die helpt om ons gelukkiger te voelen.
En om negatieve gevoelens tegen te gaan, bijvoorbeeld boosheid en wrok, of spijt, of jaloezie.
Dankbaarheid is ook belangrijk om mensen aan elkaar te verbinden. In mijn entreepreek op 6 september heb ik aangekondigd dat ik in latere preken terug zou komen op deelaspecten van de onderlinge verbondenheid, koinonia. Vanuit de invalshoek van gemeenteopbouw blijkt dat dankbaarheid
één van de pijlers is van een christelijke gemeenschap. Concreet houdt dit in dat je laat merken dat je
de ander erkent en waardeert voor wie hij of zij is. En daarbij ook, voor zover van toepassing, voor
wat hij of zij doet.
Laten we nu eens gaan kijken hoe dankbaarheid terugkomt in de twee zojuist gelezen Bijbelgedeeltes
uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen.
2 Thessalonicenzen 1:3
Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
In het Grieks is het beginwoord van deze tekst eucharistein, dankzeggen. Hier komt ons woord eucharistie vandaan. Het Avondmaal wordt ook wel ‘eucharistie’ genoemd, dat wil zeggen: dankzegging. Dat komt je mogelijk wel bekend voor, bijvoorbeeld via de uitdrukking ‘de beker der dankzegging’ (1 Kor. 10:6). Letterlijk spreekt Paulus daar over de beker van ‘zegening die wij zegenen’. In
deze voor ons verrassende uitdrukking klinkt iets door van de Joodse traditie, waar zegenen, loven en
danken heel dicht bij elkaar liggen. Vandaar dat de NBV deze tekst vertaalt als de ‘beker waarvoor wij
God loven en danken’. Tijdens de eucharistie, het Avondmaal dat wij zo meteen hopen te vieren, loven en danken wij Jezus voor zijn offer aan het Kruis.
In 2 Thessalonicenzen 1:3 horen we hoe Paulus zijn dankbaarheid uit. Hierbij is de focus ook allereerst ‘naar boven gericht’: richting God. Paulus bedankt niet rechtstreeks zijn broers en zussen in het
geloof, maar hij bedankt God voor wie zij zijn. Ook in andere brieven van Paulus zie je terug dat hij
God dankt voor een groep christenen uit een bepaalde stad of regio, of het nu Romeinen, Korintiërs,
Efeziërs, Filippenzen of Kolossenzen zijn.
Je kunt deze lijn als volgt schematisch weergeven. Eerst is er de charis van God, zijn genade en alles
wat Hij ons schenkt, ook in medegelovigen uit Thessaloniki - of Houten en omstreken! Dat kan ook in
het meervoud zijn: charismata, genadegaven. Daarop volgt als het goed is ons menselijke antwoord,
onze dankzegging = eucharistia.

Je ziet dat hierin ook het woord charis terugkomt. Charis kan namelijk ook betekenen: dank. Genade
en dankbaarheid sluiten op elkaar aan. Zoals de hemel en de aarde bij elkaar horen, zo is dit het geval bij genade en dankbaarheid.

Het thema dankbaarheid zoals we dit vandaag tegenkomen in publicaties of op websites, gaat vaak
over gevoelens en over intermenselijke relaties. In de Bijbel ligt het accent ergens anders. Dankzeggen is een daad van herinneren, waarbij God wordt geprezen en geloofd om wie Hij is en om wat Hij
heeft gedaan, ook door andere mensen heen. Ik herhaal nog even: ook Paulus formuleert zijn dankwoorden in eerste instantie naar God toe – “wij moeten God voor u danken” – en meer indirect naar
de ontvangers van zijn brieven. Hierin handelt Paulus helemaal in de traditie van het Oude Testament. In bijvoorbeeld de Psalmen zie je ook dat danken vooral de betekenis heeft van: ‘op God gericht zijn’.
Daarnaast klinkt in de dankzeggingen van Paulus vaak toch ook wel iets door van oprechte waardering voor degenen die hij aanschrijft. In dit geval benoemt hij het geloof van de Thessalonicenzen, dat
sterk groeit.
Paulus gebruikt hier een toevoeging die uniek is in het Nieuwe Testament, namelijk hyper. Er is
sprake van een hypergeloofsgroei! Hun leven raakt steeds meer verworteld in God, ze worden standvastiger. Ook benoemt hij de toename van de onderlinge liefde, de liefde voor elkaar – daar heb je
weer zo’n ‘elkaar’, weet u nog? In zijn vorige brief (3:12a) had Paulus daar nog speciaal voor gebeden: “Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken…”, en ziedaar, nu is het
kennelijk zo ver. Ook hier is Paulus duidelijk blij mee. Tegelijk vormen zijn dankwoorden ook een aansporing, zo van: ga zo door!
Misschien denk je bij jezelf: maar dat ‘moeten’ dan – “wij moeten God altijd voor u danken”; klinkt
dat niet wat kil? Net als “het past ons om dit te doen”? Het lijkt wat zuinigjes en plichtmatig, zo van:
eigenlijk heb ik er geen zin in, maar het moet nu eenmaal, grom grom. Maar in vers 4 hoorden we
Paulus zeggen dat hij “vol trots” spreekt over zijn broeders en zusters uit Thessaloniki. Die uitdrukking ‘broeders en zusters’ getuigt trouwens op zich al van warmte, van affectie. Al spreekt hij strikt
gesproken alleen over ‘broeders’ – maar dat moet je ruim zien! 
In zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen (2:7) noemt Paulus zichzelf een “voedster” die haar “kinderen koestert”. Ook dat is een uitdrukking van tederheid en liefde. De Thessalonicenzen waren hem
heel dierbaar geworden (vgl. 2:8). Het lijkt erop dat dit ‘moeten’ iets betekent als ‘ik kan niet anders,
al zou ik willen’. Paulus is echt heel dankbaar voor wie de Thessalonicenzen zijn, en voor Gods werk
in en door hen heen.
Hoe is dit voor ons, voor jou en mij. Danken wij God voor elkaar? Dank jij God voor wie er nu naast je
zit? Voor je kerngroepleden? Voor je teamleden? Ik maak even een sprong vooruit naar hoofdstuk 2
vers 14, waarin staat: “Hij [God] heeft u (…) geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben…”. Laatst vertelde Dick Westerkamp mij dat hij sommige gemeenteleden heeft gedoopt en jaren
later ook heeft getrouwd. Zo lang is hij al actief in de verkondiging van het evangelie!
Dit ontroerde mij. Zelfs zodanig dat dit de reden is geweest dat ik dit Bijbelgedeelte heb gekozen uit
de vele tientallen die gaan over dankbaarheid. Danken wij God voor wat Hij ons heeft gegeven in zijn
trouwe dienstknecht Dick Westerkamp? En in de vele anderen die zich - soms al vele jaren - inzetten
voor de Lichtboog?
Het zou een stap verder gaan om rechtstreeks tegen iemand te zeggen dat je haar of hem waardeert
om wie hij is en voor wat hij heeft gedaan, of nog steeds doet. Ik zou willen stimuleren dat we dit inderdaad doen. Want voor je het weet, richten we ons op wat er ontbreekt, op wat er allemaal niet
deugt. Er ontstaat dan een culture of complaint, een klaagcultuur. En een dergelijke cultuur, of sfeer
van klagen en mopperen ondermijnt de kwaliteit van de onderlinge relaties. Waar er veel wordt gemopperd en geklaagd, wordt het leven eruit gezogen en slaat de ontmoediging toe. Op een gegeven
moment heb je er gewoon geen zin meer in om je in te zetten. En als dat maar lang genoeg duurt, ga
je op zoek naar iets anders. Dat geldt voor de christelijke gemeente, maar ook voor andere gemeenschappen. Zoals woongroepen, gezinnen, of huwelijken.

Toch staat er in de Bijbel naar mijn weten niet een heel duidelijke oproep in de zin van: spreek waardering en dankbaarheid naar elkaar uit. Dankzeggingen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament
zijn vooral gericht op God, en hooguit in afgeleide zin op mensen onderling. Maar: we worden wel in
alle toonaarden opgeroepen om elkaar te dienen, en elkaar lief te hebben. En in de christelijke ethiek
geldt dat liefde en dankbaarheid dicht bij elkaar liggen. Praktisch betekent dit het volgende. Wanneer
je welgemeende woorden van waardering en dank uitspreekt naar je zuster en broeder in de Lichtboog; of naar je partner, naar je kinderen, of naar je collega op je werk – dan is dat één manier
waarop je ze dient, en liefhebt.
In schema:

Op die manier draag je bij aan duurzame en gezonde relaties, aan de onderlinge verbondenheid,
koinonia. En we mogen zeker weten dat dat iets is wat naar Gods wil is!
Betekent dit dan dat je niet meer mag aanwijzen wat er verkeerd is? Mag je dan geen kritiek meer
hebben op hoe het eraan toe gaat in een bepaalde gemeenschap, bijvoorbeeld in de Lichtboog? Nee,
dat betekent het niet. In de eeuwenoude regel van Benedictus wordt het al genoemd: er bestaat zoiets als ‘gerechtvaardigd’ klagen. In een gezonde gemeenschap wordt er waarheid gesproken, ook als
die waarheid pijnlijk is. Maar dat thema bewaar ik voor een volgende preek!
We kijken nog even naar het tweede Bijbelvers.
Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. (2:13)
Hier heb je het ‘moeten’ weer! Maar inmiddels weten we: Paulus kan zich niet inhouden, hij moet
God danken voor deze mensen! Hij noemt de Tessalonicenzen geliefden van de Heer. Dat is een bijzondere uitdrukking, heel mooi en warm. De diepste wortels ervan vinden we in Deut. 33:12, waarin
Mozes een zegening uitspreekt over de stam Benjamin, waar Paulus zelf toe behoort.
De NBV vertaalt het fraai: “De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt Hem van
vroeg tot laat, het nestelt zich veilig op zijn rug.” (Deut. 33:12)
De stam Benjamin had heel wat strijd moeten voeren, maar Mozes geeft hier een beeld van vrede en
geborgenheid. De Thessalonicenzen hadden het ook moeilijk, zij werden vervolgd en onderdrukt
(1:4). Paulus bemoedigt hen: Thessalonicenzen, te midden van alle strijd en moeiten zijn jullie geliefd
door Jezus, de Heer.
Vaak als Paulus spreekt over de liefde van de Heer, noemt hij hierbij Jezus’ reddende werk aan het
Kruis. In Efeze 5 bijvoorbeeld lezen we dat Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft
prijsgegeven. De kerk – dat is ook deze gemeente. Je mag geloven dat Jezus van je houdt, zelfs al heb
je veel strijd van binnen en vind je het moeilijk om van jezelf te houden. Het Avondmaal kan daarbij
helpen. Je mag het voelen en proeven. En je mag het aan elkaar doorgeven. Want Jezus houdt ook
van degene aan wie je het brood en de beker doorgeeft. Het is misschien ongelofelijk, maar waar!

Bijbels gezien is dankbaarheid niet primair een gevoel, maar een keuze die je in je hart maakt, in je
diepste zijn. Dit is prachtig verwoord in een gedicht van George Herbert (17e eeuw):
Thou that has given so much to me
Gij die mij zo veel hebt gegeven
Give one thing more – a grateful heart. …
Schenk mij nog één ding: een dankbaar hart
Not thankful when it pleases me,
niet dankbaar wanneer het mij goed uitkomt
As if Thy blessings had spare days;
alsof Uw zegeningen wel eens een dag overslaan
But such a heart, whose pulse may be Thy praise.
Maar een hart dat Uw lofzang klopt
– George Herbert, (fragment uit) “Gratefulness,” The Temple
George Herbert gebruikt het beeld van een hart dat pulseert met dankbaarheid en lof aan God.
Hij vraagt God dat zijn hele leven op Hem gericht mag zijn. Is dat niet prachtig?
Tot slot geef ik drie vragen mee, om over na te denken en misschien met elkaar over door te praten.
1. Voor wie in de gemeente ga ik God danken?
2. Op welke manier kan ik iets van oprechte waardering en dank uiten naar mensen (gemeentelid,
partner, collega…) met wie ik geregeld omga?
3. Hoe kan ik meer openstaan voor kleine uitingen van goedheid, genade en schoonheid in het dagelijks leven – en op die manier groeien in dankbaarheid als levenshouding?
Zo meteen vieren we het Avondmaal. Laten we ons hierin samen richten op God, in dankbaarheid
voor wat Hij heeft gegeven, namelijk zichzelf. In Christus heeft God de Vader zichzelf geschonken,
weggegeven, zodat wij met Hem verzoend kunnen worden. Gezegend, dat wil zeggen: geloofd, geprezen en gedankt zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! (Ef. 1:3)
Amen
ANTWOORDLIED [Bill Fay, Thank You, Lord] https://www.youtube.com/watch?v=5mDVvMcqhjY

