Avondmaalsdienst 11 november 2018, dienst 1-3
{dienst 2: doop van Daniel Bos, en avondmaal}
* Robert Doornenbal *

BIJBELLEZING
1 Kor. 12:13-27 (NBV)
13. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, 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.
14. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen.
15. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk
niet bij?
16. En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus hoor ik niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk
niet bij?
17. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou
zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken
18. God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.
19. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn?
20. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.
21. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de
voeten zeggen.
22. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk.
23. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect [24] dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig.
God heeft het lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld
worden, [25] zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.
26. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect
behandeld wordt, delen alle in die vreugde.
27. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Themapreek [extended version]:

De roeping van mensen met een handicap
in het lichaam van Christus
{Getuigenis Ryan Pittman, 1,5 minuut} https://www.youtube.com/watch?v=LreAoD89p3U
Amen Ryan. Wat een krachtige preek! God maakte ieder van ons verschillend.
En toch zijn we ergens ook allemaal hetzelfde. Want allemaal, jong en oud, met
of zonder handicap, we hebben God nodig.
Een getuigenis als dit zou je in Denemarken niet snel tegenkomen. Want onze noorderburen kennen maar
heel weinig mensen met het syndroom van Down. Verreweg de meeste ongeboren kinderen die dit syndroom hebben – 98 % (!) – worden in de baarmoeder gedood. Waarom? Omdat kinderen met het syndroom van Down ons te veel geld en tijd en moeite kosten. Zo redeneert men in Denemarken. En zo denken ook steeds meer Nederlanders. Ze zeggen: “Mensen met het syndroom van Down zijn niet productief,
ze hebben ons niets te bieden.” Maar het getuigenis van Ryan Pittman laat zien dat dit niet waar is!

Een ander voorbeeld komt uit de L’Arche-leefgemeenschap in Frankrijk. De naam L’Arche
betekent de ark. In 1964 richtte Jean Vanier de eerste L’Arche-gemeenschap op.
Wereldwijd zijn er inmiddels 152 ‘arken’ in 38 landen.
Hierin wonen en leven duizenden 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.”
Wat een bijzonder antwoord… Opnieuw een ‘minipreek’ van iemand met een handicap!
Want indirect stelt Danny mij en jou deze vraag: “Wat leeft er in míjn hart? Leeft daar
angst en stress en onrust? Of leeft Jezus in mijn hart? Is Jezus daar 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.
Tegelijk is het eerlijk om ook de gebrokenheid en onmacht te benoemen waarmee je wordt geconfronteerd als het gaat om mensen met (zware) handicaps. Denk aan iemand die elke dag drie T-shirts met zijn
tanden aan flarden trekt. Of aan een man die de hele dag maar één doel heeft: proberen in bad te komen.
Een gemeentelid noemde mij deze voorbeelden. Tegelijk heeft ze ook meegemaakt dat mensen met een
handicap soms ook haarfijn aanvoelden wat er in het leven echt toe doet. “Toen ik mijn zus verloor, en
weer ging werken daarna. Een bewoner vroeg of ze hem in zijn rolstoel buiten wilden zetten als ik kwam.
Zodat hij als eerste even met mij kon praten over wat ik had meegemaakt. Terwijl collega’s me soms ontliepen omdat ze het zo moeilijk vonden…”. “Of toen de computer zijn intrede deed. En een bewoonster zei
dat het zo jammer was dat we steeds met ons hoofd in de kast zaten!”
Wereldwijd hebben twee op de vijf gezinnen te maken met iemand met een handicap.
Soms is dit zichtbaar, bijvoorbeeld als iemand in een rolstoel zit. Soms is dit niet zo
zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een sociale handicap. Sommige mensen zijn geboren met een handicap. Anderen hebben hun beperking later gekregen. We praten
over ruim 1 miljard mensen. Hierbij moet je wel bedenken dat er veel variaties en gradaties in handicaps bestaan. In het algemeen kun je dit zeggen: een handicap brengt
meestal met zich mee dat je afhankelijk bent van de zorg van anderen. Dit wordt vaak
gezien als een vorm van zwakheid.
Tweeduizend jaar geleden hadden veel mensen een beperking of handicap. We mogen aannemen dat er ook in de gemeente van Korinthe een of meer mensen met een handicap
waren. Zij hadden een lage sociale status, vanwege hun zwakheid en afhankelijkheid.
Maar Paulus zegt: Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk (1 Kor. 12:22). Let op dat Paulus hier niet zegt: ‘zwak zijn’. Nee, Paulus laat meteen al
zien in welke richting je moet denken: als iemand die zwak lijkt, ben je juist heel belangrijk.
Je bent zelfs onmisbaar voor de gemeente als geheel.

Daarom is het belangrijk dat wij zorgvuldig en respectvol met elkaar omgaan, met íédereen! En dat we
openstaan voor wat ieder van ons te bieden heeft. De voorbeelden van Danny en Ryan laten ons iets zien
van wat gehandicapten kunnen betekenen in het lichaam van Christus.
Ik wil nu een stap verder gaan. Want stel dat je verstandelijke vermogens heel beperkt zijn. Zodanig dat je
ook niet kunt praten, zoals Danny en Ryan dat wel kunnen. Ik heb weleens het voorbeeld genoemd van
een man van veertig jaar met de verstandelijke vermogens van een kind van anderhalf jaar oud. Of denk
aan onze eigen Daniel Bos, die vandaag wordt gedoopt. Hij is zeven jaar oud, maar zijn cognitieve vermogens lopen hier ver bij achter. De laatste tijd heb ik nagedacht over deze vraag: Op welke manier kunnen mensen met zulke ingrijpende handicaps verbonden zijn met Jezus, en met zijn lichaam: de kerk?
Want dat is de roeping van ons allemaal! Paulus spreekt de christenen in Korinthe als volgt toe: God, door
wie u geroepen bent om één te zijn [koinonia = fellowship, verbondenheid] met zijn Zoon Jezus Christus…
(1 Kor. 1:9). De gelovigen in Korinthe, inclusief mensen met een handicap, zijn geroepen om één te zijn
met Jezus. En om één te zijn met elkaar. Want samen vormen zij – en 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 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?
(1) Door de doop, om te beginnen. In Galaten 3:27 schrijft Paulus: 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, je wordt ‘in (Gr.: eis) Jezus
Christus’ gedoopt. Als gedoopte 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) Hoe raak je verbonden, één met Jezus en met andere gemeenteleden? Misschien ken je Steven Berg
wel, hij is een meervoudig gehandicapt gemeentelid die in een verpleeghuis woont. Steven kent nóg een
antwoord op deze vraag: het avondmaal. Als groepje gemeenteleden vieren we zo nu en dan samen met
hem het avondmaal. Ook al is Steven doof, en ook al kan hij niet praten, hij beleeft heel sterk wat Paulus
schrijft in 1 Kor. 10:16: Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één [koinonia] met
het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één [koinonia] met het lichaam van
Christus? Het avondmaal bewerkt koinonia, gemeenschap met Jezus. En het bewerkt ook koinonia, fellowship met elkaar. Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben
allen deel aan dat ene brood (vers 17). Steven beseft en ervaart dit misschien wel veel sterker dan gemeenteleden die geen handicap hebben.
(3) Hoe raak je verbonden, hoe ben je één met Jezus? Weet je nog een antwoord op deze vraag? Ik verwacht dat je nu zult zeggen: door in Jezus te geloven. Ja, inderdaad! De doop en het avondmaal spreken
over Jezus. Over wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. In doop en avondmaal komt God zichtbaar en
tastbaar naar ons toe. En Hij ziet uit naar ons antwoord, naar ons geloofsantwoord. Wat houdt dat in als je
verstandelijk gehandicapt bent? Hoe ziet ‘geloven’ er dan uit? De kern van geloven is niet cognitief.
Ten diepste gaat het niet om rationele kennis. De kern van geloven is een houding van vertrouwen en van
afhankelijkheid. Ryan beleeft dat heel sterk: “Allemaal hebben we God nodig.” 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, de kerk. En die houding van jezelf overgeven, jezelf toevertrouwen tref je juist
aan bij mensen als Ryan, en Danny, en Daniel, en Steven, en anderen.

Hun roeping binnen het lichaam van Christus is niet zozeer om iets te doen, als wel om gewoon te zijn.
Zichzelf te zijn. Afhankelijk. En kwetsbaar. Door hun leven te leven, door er gewoon te zijn, herinneren zij
ons aan onze priesterlijke taak (vgl. 1 Petrus 1:9). Wat is die priesterlijke taak (en houding)?
Ik noem drie dingen: (1) Bidden en zorgen voor wie kwetsbaar is. (2) Offers brengen, bijvoorbeeld het offer
van onze tijd en geld en inzet. (3) Voor God staan met open handen. Met lege handen, die alleen Hij kan
vullen.
Een priesterlijke houding zie je op deze foto. Je ziet hier ‘Franciscus’, toen hij
nog geen paus was en in Argentinië werkte. Hij koos ervoor een kerkdienst
met eucharistie (avondmaal) te vieren in een kinderziekenhuis. Tijdens de
viering waste hij de voeten van twaalf ernstig zieke kinderen. Vanuit zijn persoonlijke motto: miserando atque eligendo: laag/zwak, maar toch uitgekozen.
De roeping van gehandicapten binnen het lichaam van Christus is om te zijn. Ik noem nog een voorbeeld
uit L’Arche in Frankrijk. Het gaat om David en Michael. David was een zwaar gehandicapte bewoner van
de gemeenschap. En Michael was een vrijwilliger die zo nu en dan zorgde voor David. David kon niet praten. Maar het was duidelijk dat hij heel graag deelnam aan de eucharistieviering (het avondmaal). Elke
week opnieuw wilde David graag de tekenen van brood en wijn ontvangen.
Michael, zijn verzorger, was atheïst. Elke week ging hij met tegenzin naar de eucharistieviering. Week in,
week uit. Maar toen stierf David onverwacht. En wat bleek: Michael de atheïst miste niet alleen zijn gehandicapte maatje. Hij miste ook het sacrament. Na het overlijden van zijn vriend, ging Michael voortaan
uit zichzelf naar de kerk. En na verloop van tijd gaf hij zijn leven over aan Jezus.
David, de gehandicapte discipel, bleek een stille, en tegelijk welsprekende getuige van Jezus te zijn geweest. Een dichter zonder woorden. Het zat hem niet in wat David wist, of zei, of deed. David was. Hij was
gewoon zichzelf. Niet meer, niet minder. En toch. Michael de atheïst veranderde langzaamaan in de relatie met zijn gehandicapte vriend. En doordat Michael met hem de avondmaalsviering meemaakte, en zag
wat dit met David deed.
David was een discipel van Jezus, een lid van het lichaam van Christus. Zijn roeping was om zichzelf te zijn.
In alle kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Van zijn leven ging een boodschap van uit, een boodschap zonder woorden. We zien dit ook bij Daniel, en bij andere gemeenteleden.
Theo van Teijlingen verwoordt gevoelig en ook heel herkenbaar over de gaven die mensen met een handicap het lichaam van Christus binnendragen. Theo zingt het volgende over een meervoudig gehandicapt
jongetje: 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…
Dit lied, waar we nu naar gaan luisteren, 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). Amen
https://www.youtube.com/watch?v=4RG3-y0Gd-0

Getuigenis van Annemieke en Gijs Bos, ouders van Daniel Bos, tijdens de dienst van 11.30 uur
Daniël
Mijn kind, ons kind ben je en wat is het een reis geweest met jou, een puzzel.
Een puzzel zonder voorbeeldplaatje en zonder te weten hoeveel stukjes er zijn.
Soms denken we een deel van het plaatje te zien, maar dat is moeilijk te zeggen zonder het geheel te weten. Elke keer een uitdaging en weer vertrouwen
dat het lukt.
Daniëls reis is ingewikkeld. Na een zoektocht werd duidelijk dat hij een gendeletie heeft. Hierdoor heeft hij een verstandelijke beperking, autisme en epilepsie. Alle drie hebben effect op zijn manier van contact maken met anderen
en communiceren. Ze versterken elkaar op een negatieve manier. Hierdoor is
hij voor ons soms moeilijk te bereiken, maar is het vooral voor hem moeilijk
om duidelijk te maken wat er is, wat hij wil of wat hij nodig heeft.
Voor ons als ouders is het voortdurend een zoektocht wat het beste is voor Daniël. Het is altijd weer hoop
houden en tegelijk verwachtingen bijstellen. Daniël past namelijk niet in het standaardplaatje. Dat maakt
dat het iedere keer weer een stukje rouwverwerking is. Een proces dat bij een kind als Daniël eigenlijk
nooit ophoudt. Dat maakt het een tocht die soms eenzaam is en zwaar.
Daniël woont al 3 jaar niet meer thuis; hij is om het weekend bij ons. Hier in de buurt was er geen plek
voor Daniël. We hebben wel 40 instanties gevraagd. Uiteindelijk konden we kiezen uit 2 plekken. Beide op
100 kilometer afstand.
Wat het ons als ouders en als gezin doet, voert voor nu te ver. Geloof me dat het je hart verscheurt en dat
een deel van je hart op afstand is. De nabijheid als ouder geef je op. Een stuk verantwoordelijkheid geef je
uit handen. Dit is moeilijk voor ons. Het is iedere keer loslaten, in het vertrouwen dat God hem in Zijn handen heeft.
Waarom deze dienst?
Deze dienst is ontstaan uit een aantal bijzondere ontmoetingen met Robert. In de laatste ontmoeting
kwam veel los en kwamen alle stukjes bij elkaar. Bijzonder hoe God dit zo bijeenbracht. We spraken ook
over de prekenserie Generaties verbinden. Een onderwerp dat ons interesseert. Voor ons is het een zoektocht hoe we Daniël bij ons gezin betrokken houden, maar ook hoe hij een plek heeft in de kerk en de familie. Daniël is regelmatig in de kerkdienst, en daar geniet hij van. Hij kijkt zijn ogen uit naar de lichtinval
via het lichtplein. Hij geniet van de muziek en je maakt hem helemaal blij als er geklapt wordt. Bij het kindermoment ging hij naar de crèche. Hij had daar een bijzonder plekje en zijn eigen doosje met kaartjes.
Dat voelde als welkom en fijn. Hij werd gezien.
De laatste tijd lukt het minder goed om hem naar de crèche te brengen. Door zijn autisme heeft Daniël
bepaalde sterke interesses. Als hij iets ziet wat hij wil, kan hij dat niet uit zijn hoofd zetten. De enige manier om het te stoppen, is door hem uit de situatie te halen. Daarom ben ik de laatste tijd vaker met hem
gaan wandelen na het kindermoment. Het voelt lastig om zo een plekje voor hem te vinden.
Het gesprek met Robert ging ook over de plek van kinderen en volwassenen met een beperking in de kerk
en hoe zij geloof vormgeven. Hoe werkt dat bij Daniël? Zijn hersenen werken anders en hij praat eigenlijk
niet, toch weten wij diep van binnen dat God en Daniël verbonden zijn. Een ongrijpbaar weten dat Daniël
zich wil verbinden met God.
Waarom hebben we ervoor gekozen om Daniël te dopen?
Zojuist is Daniël gedoopt. Een doop die past bij Daniël, die geniet van het water. Dit kan hij beleven met
zijn hele zijn. Wij zijn hierbij bepaald door een filmpje en een lied. Dat filmpje ging over een kerkdienst
waarin meer dan 10 kinderen met een beperking werden gedoopt. Ieder op hun eigen manier. Zo mooi
om te zien hoe deze kinderen gezien werden in al hun uniekheid.
Het lied is het lied van Sela over de doop. Hoe God zich aan ieder van ons verbindt. Hoe we zijn ingelijfd in
het lichaam van Christus. Hoe we zijn verzegeld door God. Een lied van liefde en hoop.

De doop vinden wij belangrijk vanwege vier redenen. De eerste reden is dat God voor Daniël heeft gekozen. Al voor zijn geboorte heeft God hem gevormd en bedacht in al zijn bijzonderheid. Daniël is geliefd
door God. Ondanks alles is hij veilig bij Hem.
De tweede reden is dat we merken dat Gods Geest in Daniël werkt. Van jongs af aan is Daniël altijd gericht
geweest op gospelmuziek. Vooral de muziek van Hillsong en Kids Praise vindt hij geweldig. Tijdens zo’n
muziekmoment heeft Daniël ons enorm verbaasd. Hij herhaalde meerdere keren een hele zin van een lied.
De tekst was: King of glory, have your glory. Voor ons een wonder en een houvast hoe Daniël met God
verbonden is.
De derde reden is dat ook voor Daniël geldt dat de doop hem reinigt en vernieuwt. Ook hij is met de Heer
begraven en mag met Hem opstaan. Zijn beperking is menselijkerwijs gezien voor altijd. Er is opstandingskracht nodig, een wonder, wil hij herstellen. We weten dat God de kracht en de macht heeft om dat te
doen, en wij hopen op een zoon die ons ooit papa en mama zal noemen, maar tegelijkertijd leven we in
deze gebroken wereld.
De vierde reden is verbondenheid met de gemeente. We vinden het belangrijk dat Daniël gezien wordt en
welkom is, en dat hij deel mag zijn van deze gemeente. Dit is vaak op afstand en zonder dat hij het weet of
merkt, maar hij is deel van het Lichaam van Christus.
Droom
Wij willen graag iets delen over onze visie/droom/verlangen, wat Bart Visser mooi naar voren bracht tijdens de preek van 28 oktober. Daniël past niet meer op zijn huidige groep en moet verhuizen. Dit zal veel
van Daniël vragen. Hij moet de mensen weer leren kennen, maar vooral moeten die mensen zijn signalen
leren kennen en hem leren begrijpen.
We zijn gaan zoeken naar een nieuwe woonplek in de buurt. Helaas is die nog steeds niet te vinden. Tijd
voor andere ideeën.
Al drie jaar loop ik (Gijs) langs een gebouw in Houten.
Het zijn vier geschakelde woningen, die al tijden leeg staan.
Iedere keer gaat het kriebelen als ik erlangs loop. Het sluit
aan bij een aantal gedachten die al jaren terug blijven keren.
De kernwoorden daarvan zijn:
- Het leven delen
- Vaderschap van God
- Omzien naar wezen en weduwen.
Het begon met het idee om met drie gezinnen een gemeenschap te vormen. Eén woning was dan vrij om open te stellen voor de kwetsbaren in de buurt, zoals jongeren met een verstandelijke beperking en tienermoeders.
Het idee is nu meer verschoven. We ervaren de roep om als gezin weer bij elkaar te zijn. Dit is belangrijk
voor ons als ouders, voor Daniël, maar zeker ook voor Joël en Jarah. Op de huidige woongroep van Daniël
zien we dat ze hem onvoldoende kunnen helpen op het gebied van autisme en prikkelverwerking. Ook
zorgt de groepsvorm voor veel overprikkeling bij Daniël. Als reactie is er ook veel agressie. Dit verscheurt
ons.
Wij willen hierin verandering. Wij willen de prikkels verminderen en zijn ontwikkeling stimuleren. We willen daarom de zorg anders vormgeven. Altijd iemand in zijn buurt om de wereld veilig en voorspelbaar te
maken, maar ook om het contact te vergroten en hem te activeren. Wij willen de woning zo vormgeven
dat wij weer samen met Daniël kunnen wonen. Hij een eigen verdieping en wij eromheen en erbij als dat
kan. Als gezin in één huis wonen, dat voelt alsof het hart terugkeert naar zijn oorsprong.
Wij werken beiden al jaren in de zorg. Wij willen samen met een team mensen de zorg vormgeven. We
verwachten en hopen dat Daniël zo weer onderdeel van ons gezin kan zijn en er een stijgende lijn in zijn
ontwikkeling zal zijn. Als het doorgaat, willen we nog drie andere gezinnen vinden die samen met hun kind
met een beperking er willen komen wonen. Als gezinnen kunnen we elkaar ondersteunen.

Wat is er nodig?
Het pand is nu nog van de gemeente Houten, die er misschien een nieuwe bestemming aan wil geven.
Samen met Gerben Kamphorst zijn we een plan aan het schrijven, waarmee we de gemeente hopen te
overtuigen. Er is een zorgaanbieder nodig die samen met ons de zorg voor Daniël wil vormgeven.
Het eerste gesprek met een zorgaanbieder is al geweest. Zij zijn erg enthousiast over ons plan. Nu moet
dit verder uitgewerkt worden. De financiën zijn een uitdaging. Ook moeten de panden nog een woonbestemming krijgen, en moeten de ruimtes voor Daniël aangepast worden, zodat het veilig is voor hem.
Willen jullie bidden dat we wijsheid en inzicht krijgen, en dat God deuren opent?

{Inleidende tekst bij de avondmaalsviering}
In het Avondmaal denken we eraan wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Denk dan ook eens hieraan:
in de oudheid was een gekruisigde het voorbeeld van ‘gehandicapt’ zijn. Iemand die aan het kruis hing,
kon niks meer zelf doen. Iemand die aan het kruis hing, was ook sociaal geïsoleerd. Hij hoorde er niet bij.
Jezus was zo iemand!
En dit is zijn boodschap, als de Gekruisigde: Ik weet wat je doormaakt – ik begrijp je van binnenuit, als je
lijdt. Als je lichaam soms voelt als een gevangenis. Als je jezelf eenzaam voelt. Ik identificeer mijzelf met
jou. Jij bent oneindig kostbaar, waardevol voor Mij! Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen. Jouw roeping in dit leven is om jezelf te zijn. Op die manier ben jij mijn discipel.
En dit is Jezus’ boodschap als de Opgestane Heer: Hier is mijn hand.
Een hand met een ‘handicap’ – er zit een diep litteken in. Tegelijk is mijn
hand ook helend, en heel. Zoals jij op een dag ook helemaal heel zal zijn!
Vandaag mag jij mijn hand-met-litteken ‘vastpakken’: in geloofsovergave, via de tekens van brood en wijn. In afwachting van de dag dat Ik je
letterlijk aanraak – de dag dat ik mijn hand in jouw hand leg.

