Compassie
-Break my heart for what breaks YoursPeter van Genderen 17 februari 2019
Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Hoe ik jou zie
(oefening in ‘liefdevol zien’)
Deel blaadjes uit, en schrijf
daarop de namen van de
kerngroep. Wees een poosje
stil en schrijf vervolgens wat
je in iedere persoon ziet: een
deugd, een gave of talent.
Na een paar minuten, lees je
om de beurt op wat je bij de
betreffende persoon hebt
geschreven.
Om te zingen:
Opw 123
Opw 601
Hosanna, Hillsong
Om te lezen:
Lukas 7: 36-50
TIP: Present
Ontdek hoeveel plezier het
geeft om samen met je
vrienden, familie of
kerngroep een ander te
ontmoeten en te helpen.
Present helpt je graag bij het
vinden van een
vrijwilligersproject. Voor ons
is het dé uitdaging om op
basis van jullie aanbod een
project te organiseren dat bij
jullie past en betekenis heeft
voor een ander. Ontdek hoe
je door als groep een ander
centraal te stellen elkaar op
een andere manier leert
kennen.
Meld je aan bij
https://stichtingpresent.nl
/houten/

Opnieuw gaan we verder met het thema ‘Mooie mensen’, het thema over deugden die ons
vormen tot ‘mooie mensen’, die zich inzetten in Gods Koninkrijk. Vandaag gaat het over de
karaktereigenschap ‘compassie’ die God in ons legt. We leren hoe Jezus het ons voorleeft.
Wat is compassie?
Er zijn verschillende synoniemen: erbarmen, mededogen, medegevoel, medeleven, medelijden.
Het komt van het Griekse woord ‘Pathijn’, dat zo iets betekent als: lijden ondergaan of ervaren.
Geraakt worden door wat je bij de ander ziet, wat die meemaakt. Dat maakt wat los van binnen in
je, het zet je in beweging. En daarmee zit compassie heel dicht bij het woord Agape, de gevende
en opofferende liefde.
Zien, Voelen, Doen
Agape is liefde zonder verplichting, zonder er iets van terug te verwachten. Wanneer Jezus in het
NT oproept je medemens lief te hebben als jezelf wordt Agape gebruikt, niemand wordt bij deze
liefde buitengesloten.
In Johannes 13: 34-35 spreekt Jezus van een nieuw gebod; “Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben, Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat
jullie mijn leerlingen zijn”.
Je kunt als deel van de Lichtboog dat heel verschillend ervaren; er zullen prachtige getuigenissen
te delen zijn van compassie, medeleven, medelijden en belangeloze liefde. Het kan ook zijn dat je
die ervaring mist in deze grote gemeente. Zoals bijvoorbeeld de gedachten; Ik voel me alleen, niet
gezien, ik word gepest en bijna niemand die het weet, ik zie de ruzie bij mijn ouders ….maar mij
zien ze niet staan, ik ben misbruikt en bijna niemand die dit weet. En hoeveel eenzaamheid is er
niet in Nederland en dus ook in onze eigen woonplaats. Compassie kun je ook veel breder
bekijken, zoals bij alle nood in deze wereld. Je zou Compassie in 3 kernwoorden kunnen
weergeven: Zien, Voelen, Doen. Johannes verwijst naar Jezus, hoe Hij liefheeft. Daarom gaan we
inzoomen op Jezus.
Met innerlijke ontferming bewogen
Bij Jezus lezen we vaak dat Hij met innerlijke ontferming is bewogen. Dat woord is sterk
verbonden met het woord barmhartigheid in het OT (HSV) – Bijv. Ps 103: 8 “Barmhartig en
genadig is de Here, geduldig en rijk aan goedertierenheid”. Het woord barmhartig komt van
dezelfde stam als baarmoeder, iets dat heel diep van binnen zit. Twee voorbeelden van hoe we
zien dat Jezus wordt geraakt:
In Matt. 9: 36: “Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen
omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben”.
In Luc. 7: 13 : “en toen de Heer de weduwe zag was Hij innerlijk met ontferming bewogen en zei
tot haar: Huil niet”. Jezus ZIET, IS BEWOGEN, EN KOMT IN BEWEGING.
Lezen Luc. 7: 36-50
Jezus wordt uitgenodigd voor de maaltijd bij Simon, de Farizeeër, een geestelijke leider in die tijd.
En dan komt er zomaar een vrouw langs. Alle aandacht gaat naar haar. Ze blijkt bekend te zijn, een
zondares, mogelijk een prostitué. Ze loopt naar Jezus en staat bij zijn voeten. Ze huilt, tranen
vallen op de voeten van Jezus, ze bukt, maakt haar haar los en droogt met haar hoofdhaar Jezus’
voeten af. Ook kust ze zijn voeten en zalft ze met hele dure en kostbare zalfolie.
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Voor het geloofsgesprek
1. Compassie is meeleven,
meelijden, belangeloos
liefde betonen. Wat
betekent compassie in jouw
leven, wat is je ervaring
hiermee? Welk voorbeeld of
gemis ervaar je?
2. Compassie naar anderen
groeit vanuit het besef van
Gods compassie, meelijden,
vergeving, liefde voor ons.
Hoe kijken jullie aan tegen
deze gedachte? Wat is jouw
motivatie voor compassie?
Is compassie een deugd die
vanzelf groeit? Wat is ervoor
nodig?
3. In het lied van Hillsong
hieronder staat iets over het
verband tussen vergeven,
zien, liefde voelen en compassie.
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things
unseen
Show me how to love like You have
loved me
Break my heart for what breaks
Yours
Everything I am for Your Kingdom’s
cause

Hoe zing je het gebed: Break
my heart for what break
yours? Hoe kun je
ontdekken waar Gods hart
voor breekt?
4. Lees 1 Joh. 4: 7-8 Wat
betekent deze oproep? Wat
betekent het voor ons als
Lichtboog?
5. Omzien naar een ander, je
laten raken en in beweging
komen; maak het eens
praktisch. Wat kunnen jullie
als kerngroep betekenen de
komende week, voor elkaar
en voor anderen? Binnen of
buiten de gemeente, dichtbij
of ver weg. Wat past bij
jullie? Bid ervoor met elkaar.

Zien
Nu blijkt hoe verschillend Jezus en Simon kijken. Allereerst Simon; in vs. 39 lezen we zijn reactie,
overigens onuitgesproken; alleen zijn gedachten worden weergegeven, maar Jezus kent die. Het
blijkt dat Simon oordeelt op van wat hij ziet aan de buitenkant en dat klinkt heel logisch: deze
vrouw is een zondares, zo iemand moet je op afstand houden anders word je ook zelf onrein. En
Jezus, Hij laat het gebeuren dat een onreine vrouw Hem aanraakt. Voor Simon is het helder dat
Jezus daarom geen profeet kan zijn, want dan zou je wel weten wat voor vrouw dit is en zoiets
nooit toelaten. Het oordeel van Simon is hard, hij is ongevoelig voor de nood van deze vrouw en
hard in zijn oordeel over de houding van Jezus.
Hoe anders kijkt Jezus, je ziet niet dat Hij zich ongemakkelijk voelt met de situatie. Nee, Hij ziet
de binnenkant. Haar liefde voor Hem, die haar de moed en de kracht geeft om deze stap te
zetten, om zich zo te vernederen.
Voelen/ raken
Wat een verschil tussen Simon en Jezus bij wat ze voelen. Dat maakt Jezus o.a. zichtbaar in een
verhaal. Een schuldeiser heeft 2 schuldenaars. De een was 500 denarie schuldig en de ander 50
(een denarie komt neer op 2x een dagloon). 500 denari is dan ongeveer 5 jaarsalarissen. Beiden
konden de schuld niet betalen en de schuld werd kwijt gescholden. Wie zou het meest dankbaar
zijn?, vraag Jezus aan Simon. Simon moet gevoeld hebben wat Jezus bedoelde en zegt heel
voorzichtig: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. En Jezus zegt: je
hebt juist geoordeeld. De persoon met de geringe schuld is weinig dankbaar. Simon mag zelf de
toepassing maken.
Het raakt Jezus wat deze vrouw doet. Hij verzwijgt haar verleden niet, maar ziet haar
dankbaarheid. Zij heeft gedaan wat Simon naliet. Deze vrouw waste zijn voeten met haar
tranen, kuste zijn voeten voortdurend en zalfde Hem met kostbare zalf. Omdat ze eerder de
liefde en ontferming van Jezus heeft ervaren, Zijn vergeving naar haar.
Doen
Zo mooi te zien wat Jezus doet; Hij bevestigt deze vrouw en herstelt haar in haar positie.
Je zonden zijn je vergeven zegt Jezus in vs. 48 tegen de vrouw, Je geloof heeft je gered, ga heen
in vrede. Wat moet dat voor deze vrouw geweest zijn. Een last die van haar schouders valt.
Vergeven …een nieuw leven. En daarom heeft ze liefde betoond, zegt Jezus.
Die zondares staat dichtbij ons …al hoeven we niet zo geleefd te hebben, kan ook op een nette
manier. Maar we hebben genade nodig, dat God ons vergeeft ..uit liefde.
Zijn compassie/ liefde voor jou is de motivatie voor compassie/ liefde voor anderen.
Mooi om te zien hoe de liefde/compassie van Jezus ook deze vrouw in beweging zet. Gelijk
hierna, in Luc 8: 1-3 lezen we dat vrouwen zich inzetten voor de zorg en dienst van Jezus en zijn
discipelen en dat doen uit hun eigen middelen. Het verandert hun levens radicaal, omdat ze de
radicale liefde van Jezus hebben leren kennen en vandaaruit delen ze uit naar anderen.
In 1 Joh. 3: 16 staat “Wat liefde is hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zuster.” Dat raakte me
in de voorbereiding, hoe ver gaat dit niet; je leven geven voor de ander.
Compassie in praktijk
Wat God van ons vraagt kan voor ieder van ons verschillend zijn. Misschien heel praktisch om
iemand te eten geven die dat niet heeft, zorg en aandacht of voor de ander te bidden, de tuin
helpen opknappen, met iemand op te trekken, te onderwijzen, geld te geven.
Het is verleidelijk om elkaar te beoordelen op de buitenkant, maar Jezus zag het hart achter de
soms harde of ruwe buitenkant en dat maakte zijn reactie zo anders. Wij als gemeente mogen
Jezus vertegenwoordigen. De Heilige Geest – God Zelf die in ons woont is juist hierin zo nodig.
Om te luisteren naar Gods stille stem in ons, om te ontdekken wat Hij van ons vraagt. De nood is
oneindig, en mijn tijd en vaardigheden beperkt. Er zijn voor de ander vraagt ook om te zorgen
voor jezelf. Om steeds opnieuw door Hem gevuld te worden, zodat Hij in alles centraal staat.
Wat ik mooi vind bij Jezus is dat Hij ook momenten van rust nam. Terug naar de basis en van
daaruit de wereld in.

