Minipreek: God en de generaties, startdag 9 september 2018
* Robert Doornenbal *
Psalm 78:1-7 (NBV)
1. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden van mijn mond.
2. Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
3. Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
4. Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.
5. Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
En kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf Hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
6. Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.
7. Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar Zijn geboden.
God en de generaties
“Onze [mijn] ouders hebben het ons [mij] verteld.” Misschien is dit bij
jou anders gelopen…? Maar bij mij is gegaan zoals er staat in psalm
78:3. Ik kom uit een christelijk nest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er
jaren voor nodig heb gehad om hier echt blij mee te kunnen zijn. Toen
ik op mijn 18e uit huis ging, wilde ik zelf ontdekken of het allemaal echt
wáár is. Want er was een stemmetje in mijn hoofd dat zei: ‘Tja, hoor
‘ns, je bent christen omdat je zo bent opgevoed. Het zit nu eenmaal in
de familie. Al in 1834 waren er gereformeerde Doornenballen met een
evangelische tik!’ God is heel geduldig met mij geweest. Hij heeft mij laten zien dat bij Jezus inderdaad het volle leven te vinden is, en de waarheid, en dat ik met Hem op weg mag gaan. Inmiddels
ben ik oprecht heel erg dankbaar voor wat ik vroeger heb meegekregen. En ik snap nu ook veel beter
dat God denkt in termen van generaties.
Ook Asaf, de dichter van Psalm 78, wijst op die lijn door de tijd heen. “… wij zullen aan het komend
geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft
gedaan”, vers 4. En vers 6 is al helemaal toekomstgericht: “Zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen”. Hier gaat het over generaties die er nog helemaal
niet waren! Ook zij zouden via hun ouders en andere familieleden horen over God. Dat was de bedoeling.
Meer nog: dit ís de bedoeling! Dit is nog steeds wat God graag wil. Onze roeping, gemeenschappelijk
en persoonlijk, is niet moeilijk te ontdekken. Maar het is wel een enorme uitdaging, ook missionair
gezien.

Want op dit moment geldt voor verreweg de meeste jongeren in Nederland een negatief ‘psalmwoord’: “Wij hebben het NIET gehoord, wij weten het NIET, onze ouders hebben het ons NIET verteld.
En onze leraren en mediahelden ook niet. En onze smartphones toch al niet.” Er groeit een generatie
op die weinig tot niets meekrijgt over God. Het is onze taak, onze roeping om onze kinderen en jongeren wél over Hem te vertellen. Om hen toe te rusten om een leerling en getuige van Jezus te zijn.
En dat in een omgeving waarin je als christen steeds meer een uitzondering bent. Het is onze roeping
om ouders te ondersteunen zodat hun kinderen kunnen groeien in hun relatie met God. Geloofsopvoeding is een hele uitdaging, dat weet ik uit ervaring. En er zijn veel concurrerende invloeden.
Wat is eigenlijk het doel van die geloofsoverdracht door de generaties heen? Wat had, en wat heeft
God daarmee voor ogen? Drie dingen, ze staan netjes op een rij in vers 7.
Dan zouden zij (= de komende generaties)…
(1) op God vertrouwen (‘hart’)
(2) Gods grote daden niet vergeten (‘hoofd’ – hierin zit ook een mond: doorvertellen!)
(3) zich richten naar Gods geboden (‘handen’)
Dit is onze opdracht, als Lichtbogers. Om samen, jong en
oud en iedereen ertussen in, God te dienen met hart en
hoofd en handen. We hebben elkaar hierin nodig. Mensen van alle generaties. Er is zo veel dat we van elkaar
kunnen leren! Dit gebeurt ook al wel, maar er is echt
nog veel meer mogelijk. Vandaar het nieuwe jaarthema:
generaties verbinden. (Met dank aan Marianne de Fouw
voor het logo, en Kees Zondag voor het meedenken.)
Iedereen heeft hierin een rol en een roeping. Generaties verbinden is niet het motto van een ‘gezinnetjeskerk.’ Het de opdracht van de kerk. En bij de kerk, bij de mensen rondom Jezus, horen ook alleenstaanden, gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars, homo’s, stellen zonder kinderen, en
empty nesters. Allemaal hebben we de roeping om:
(1) Op God te vertrouwen. Kinderen hebben hierin goede voorbeelden nodig. Maar andersom kunnen ouderen ook van kinderen leren. Luister eens naar dit gebed van Levi, 11 jaar oud: “Here Jezus,
dank dat U dicht bij mij bent. Donderdag ren ik mee in een 5 kilometer race. Wilt U bij me zijn bij de
start. En bij de finish. En overal daartussen in.” Inderdaad Levi: Jezus rent met je mee. De hele race
lang. Wat mooi dat hij dat ons voorhoudt!
(2) Gods grote daden niet vergeten: de Bijbel staat vol verhalen en getuigenissen over wat God heeft
gedaan. Vooral bij de oudere generaties is er veel Bijbelkennis. Zestigplussers: maak deze Bijbelkennis zichtbaar en levend. Laat ons zien hoe vol wijsheid de Bijbelverhalen zijn. Vertel ons over de God
van de Bijbel. Deel met ons wat Hij voor jou persoonlijk betekent, hoe Hij aanwezig is in jouw leven.
Wij hebben jullie ‘geheugen’, jullie levenservaring nodig! Op alle terreinen van het gemeentezijn.
Ook in het kinderwerk, dat dit seizoen weer een frisse impuls zal krijgen.
(3) Je richten naar Gods geboden: dit gaat over ons dagelijks leven, het hier-en-nu, over geloven en
getuige zijn in de praktijk. Daar hebben we allemaal mee te maken. Hoe je in de praktijk van alledag –
thuis, op school, of op je werk – christen kunt zijn, je geloof vorm kunt geven. Dat is een opdracht en
een uitdaging voor alle generaties. Zeker in een cultuur die zo snel verandert. Tieners, twintigers, ik
noem jullie even apart, want jullie zijn zo open naar de toekomst. Sterker nog, jullie zíjn de toekomst
van de kerk! Jullie creativiteit, ideeën, feedback, en inzet zijn onmisbaar.

We hebben gezien hoe psalm 78 ons wijst op onze gezamenlijke missie om in verbondenheid met elkaar God te dienen met hart en hoofd (& mond) en handen. En
om dit door te geven aan hen die nog geboren moeten worden. Wat gaaf dat wij
vanaf vandaag jullie, Bart en Richard erbij hebben als voorgangers, en jou, Mark,
als stafwerker muziek! Jullie mogen je taak op je nemen in het vertrouwen dat de
God van de generaties bij je zal zijn. Vandaag, bij je officiële start. En bij de finish.
En overal daartussenin. Amen

