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Suggestie om te beginnen:
Een mooie opener voor deze
kerngroep-avond: Bekijk met
elkaar het getuigenis van
Ryan Pittman:
https://tinyurl.com/y89thrt4
God maakt ieder van ons
verschillend. En toch zijn we
ook allemaal hetzelfde. Want
allemaal, jong en oud, met of
zonder handicap, we hebben
God nodig.
Om te zingen:
Opw 194
Opw. 355
Doop, Sela
Om te lezen:
1 Kor. 12:12-27

Danny
In 1964 richtte Jean Vanier de eerste L’Arche-leefgemeenschap op. Hierin wonen en leven
mensen met en zonder een handicap samen. Alle generaties zijn vertegenwoordigd. Ze leven als
vrienden die in alle kwetsbaarheid hun leven samen delen. Over en weer geven, én van elkaar
ontvangen.
Uit de L’Arche-gemeenschap in Trosly, Frankrijk, komt het volgende verhaal over Danny. Danny is
een man met het syndroom van Down. Hij heeft ook een probleem met zijn hart. Op een dag
komt Danny terug van een bezoek aan de cardioloog in Parijs. Een vriend vraagt hem waar hij is
geweest. “Ik ging naar de dokter”, antwoordt Danny. “En wat deed de dokter?”, vraagt zijn
vriend. Danny: “Hij keek in mijn hart.” “En wat zag de dokter in jouw hart, Danny?” Danny is even
stil. Dan kijkt hij zijn vriend indringend aan. “Hij zag Jezus.” “En wat was Jezus aan het doen?” Er
verschijnt een glimlach op Danny’s gezicht. “Jezus was aan het rusten.”
Danny – sommigen zouden willen dat hij er nooit was geweest, anderen denken dat hij alleen
maar tijd en geld kost. Maar Danny houdt ons dit geloofsgeheim voor: Jezus verlangt ernaar te
rusten in ons hart. Ryan en Danny hebben ons veel te zeggen. Zij hebben een profetische functie
in het lichaam van Christus! Zij bepalen ons erbij waar het leven ten diepste om draait. We
hebben God nodig. En in Jezus vinden we rust en vrede.

Afhankelijk van de zorg van anderen
Wereldwijd hebben twee op de vijf gezinnen te maken met iemand met een handicap. Soms is dit
zichtbaar, soms is dit niet zo zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een sociale handicap. We
Voor het gebed:
praten over ruim 1 miljard mensen. In het algemeen kun je dit zeggen: een handicap brengt
Gijs Bos deelde de droom
meestal met zich mee dat je afhankelijk bent van de zorg van anderen. Dit wordt vaak gezien als
voor een aangepaste
een vorm van zwakheid. Tweeduizend jaar geleden waren er ook mensen met een beperking of
woonplek in Houten voor hun handicap, ook in de gemeente van Korinthe. Zij hadden een lage sociale status, vanwege hun
gezin, zodat Daniel weer thuis zwakheid en afhankelijkheid.
kan wonen. Willen jullie
bidden voor wijsheid en open Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk
deuren?
Paulus zegt dit in 1 Kor. 12:22. Let op dat Paulus hier niet zegt: ‘die zwak zijn’. Nee, Paulus laat
meteen al zien in welke richting je moet denken: als iemand die zwak lijkt, ben je juist heel
TIP:
belangrijk. Je bent zelfs onmisbaar voor de gemeente als geheel. Daarom is het belangrijk dat we
Prachtig aansluitend op de
openstaan voor wat ieder van ons te bieden heeft. De laatste tijd heb ik nagedacht over deze
preek vind je hier een
vraag: Op welke manier kunnen mensen met ingrijpende beperkingen en handicaps verbonden
ontroerend interview met
zijn met Jezus, en met zijn lichaam: de kerk? Denk aan onze eigen Daniel Bos, die vandaag wordt
Jean Vanier (de oprichter van gedoopt. Hij is zeven jaar oud, maar zijn cognitieve vermogens lopen hier ver bij achter.
l’Arche, een leefgemeenschap met mensen met een Geroepen om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus… (1 Kor. 1:9).
meervoudige beperking)
De gelovigen, inclusief mensen met
Beslist de moeite waard als
een handicap, zijn geroepen om één
jullie Engels kunnen volgen:
te zijn met Jezus. En om één te zijn
https://tinyurl.com/yd6ct5qw
met elkaar. Want samen vormen wij
het lichaam van Christus. En in de
kerk zijn we allemaal even belangrijk.
1 Kor. 12:13: “Wij zijn allen van één
Geest doordrenkt, of we nu uit het
Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn”. Of we nu
een beperking of handicap hebben of niet, mag je aanvullen. Allemaal zijn we geroepen tot
koinonia, tot gemeenschap. Tot een diepe geestelijke verbondenheid met Jezus, en met andere
gemeenteleden, hoe kom je daartoe?

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
1. Lees 1 Kor. 12: 12 – 27
Hoe gaan we als Lichtboog
om met diversiteit, hoe
welkom zijn mensen die
‘anders’ zijn? Gezien
worden, erbij horen in Gods
Koninkrijk, dat is belangrijk.
Welke ervaring kun je
delen?

(1) Door de doop.
Galaten 3:27 “U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus
omkleed”. De oorsprong van de christelijke doop ligt in de opdracht van Jezus. In de doop word
je eigendom van Christus, behoor je toe aan Jezus, je draagt Zijn watermerk. En je maakt deel
uit van Zijn lichaam, de kerk. De doop is als een hug. ‘Welkom in ons midden! Fijn dat je er bent.
Dat jij met jouw gaven, met jou zijn, ons als gemeente – als het lichaam van Christus –
completer maakt. Dat jij ons bepaalt bij waar het leven eigenlijk om draait.’

(2) Door het avondmaal
Hoe raak je verbonden, één met Jezus en met andere gemeenteleden? Paulus schrijft in 1 Kor.
10:16: “Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één [koinonia] met het bloed
2. De kern van geloven is
van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één [koinonia] met het lichaam van
vertrouwen en
Christus? “ Het avondmaal bewerkt koinonia, gemeenschap met Jezus. En fellowship met elkaar.
afhankelijkheid. En juist die “Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan
houding tref je vaak aan bij dat ene brood” (vers 17).
mensen met een beperking.
Afhankelijk zijn wordt als
(3) Door het geloof
zwakte gezien. Hoe kijk jij
Hoe raak je verbonden, hoe ben je één met Jezus; door te geloven. De doop en het avondmaal
daar tegenaan? Hoe
spreken over Jezus. Over wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. In doop en avondmaal
afhankelijk ben jij? Is het
komt God zichtbaar en tastbaar naar ons toe. En Hij ziet uit naar ons antwoord, naar ons
moeilijk in onze
geloofsantwoord. Wat houdt dat in als je verstandelijk gehandicapt bent? Hoe ziet ‘geloven’ er
samenleving? Wat kun je
dan uit? De kern van geloven is niet cognitief. De kern van geloven is een houding van
leren van kwetsbaarheid?
vertrouwen en van afhankelijkheid. Vanuit deze afhankelijkheid is het geen grote stap om jezelf
over te geven. Om jezelf toe te vertrouwen aan Jezus. Of aan een van de leden van Zijn lichaam,
3. Generaties verbinden
de kerk. En die houding van jezelf overgeven, jezelf toevertrouwen tref je juist aan bij mensen
heeft alles te maken met
zoals Danny of Ryan.
koinonia/ gemeenschap, het
lichaam van Christus, met
Hun roeping binnen het lichaam van Christus is om te zijn.
zijn vele leden. Kun je met Hun roeping binnen het lichaam van Christus is niet zozeer om iets te doen, als wel om gewoon
elkaar delen wat voor jou de te zijn. Zichzelf te zijn. Afhankelijk. En kwetsbaar. Door hun leven te leven, door er gewoon te
betekenis is van de doop en zijn, herinneren zij ons aan onze priesterlijke taak. Wat is die priesterlijke taak en houding?
het avondmaal.
Ik noem drie dingen:
(a) Bidden en zorgen voor wie kwetsbaar is.
4. Beluister het lied van
(b) Offers brengen, bijvoorbeeld het offer van onze tijd
Theo van Teijlingen over een en geld en inzet.
kwetsbaar kind met een
(c) Voor God staan met open handen. Met lege handen,
verstandelijke beperking en die alleen Hij kan vullen.
autisme, met de naam
Een priesterlijke houding zie je bij Paus Franciscus.
Lucas. Deze zin komt erin
Tijdens een viering in een ziekenhuis waste hij de voeten
voor: ‘Jij heelt mijn
van twaalf ernstig zieke kinderen. Vanuit zijn
vruchteloos zoeken naar iets persoonlijke motto: mise-rando atque eligendo:
of iemand zijn, jij bent
laag/zwak, maar toch uitgekozen.
gewoon’. En ‘wie is
beperkt’? Wat raakt je in
Theo van Teijlingen verwoordt gevoelig en ook heel herkenbaar over de gaven die mensen met
deze tekst?
een handicap het lichaam van Christus binnendragen. Theo zingt het volgende over een
meervoudig gehandicapte jongen: Jij maakt me heler / Toont mij
de liefde en ‘t geluk / Jij heelt mijn drift, mijn ongeduld / geneest
mijn pijn / En mijn vruchteloos zoeken / Om iets of iemand te zijn /
Jij bent gewoon…
Jij ontwapent mij / als je om mijn liefde vraagt / ik zie een spiegel
in jouw gemis…
https://www.youtube.com/watch?v=4RG3-y0Gd-0
Dit lied is een mooi getuigenis van dit geheim: “Juist die delen van het lichaam die het zwakst
lijken, zijn het meest noodzakelijk” (1 Kor. 12:22).

