Elkaar dienen door de liefde
Liturgiesuggesties:
Gezang 303; 1, 2 en 5
Psalm 138: 1
Psalm 138: 3
Galaten 5: 13-26
Psalm 135: 1 en 12 OB
Na verkondiging: Psalm 133: 1, 2 en 3
Lezing formulier bevestiging ambtsdragers
Morgenzang: 3
Gezang 424: 1, 2 en 3
*
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Een dominee werd wakker, midden in de nacht.
Hij had een nare droom gehad.
Een nachtmerrie ... dat was het zeker.
In zijn droom had hij - heel alleen - een handkar de berg op moeten trekken.
Het was een zwaar werk geweest.
Maar het werk werd nog zwaarder door al die gemeenteleden die op de kar gingen
zitten en die eraan gingen hangen.
En die dominee maar zwoegen en ploeteren.
In z'n eentje.
Totdat ... totdat hij uiteindelijk niet meer kan en er bij neer valt.
En de kar - de kar met al die gemeenteleden - die staat stil.
't Was een nare droom. 't Was een nachtmerrie.
Badend in het zweet werd dominee wakker.
Gelukkig had hij wel wat van die droom geleerd.
Zó kon het niet langer.
Hij zou niet langer meer de kar van de gemeente alléén de berg op trekken.
Hij zou hulp inschakelen.
Hij zou werk delegeren.
Hij zou - met Gods hulp - zorgen dat de gemeenteleden zélf hun kar naar boven
zouden leren trekken.
En de dominee?
Hijzelf zou aangeven langs welke weg de kar zou gaan.
Hijzelf zou als een wagenmenner de gemeenteleden stimuleren en coachen.
Maar alléén de kar te moeten trekken ... wat een nachtmerrie.
*
Ik moest, broeders en zusters, jongelui, bij het schrijven van de preek van
vanmorgen weer eens denken aan die dromende dominee.
Misschien dat die droom van hem mij aansprak ... omdat ik er wel iets van mijzelf in
herken.
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Want het zou voor mij ook een nare droom, een nachtmerrie worden als ik - helemaal
alleen - die kar van onze gemeente ... Gods berg van de toekomst zouden moeten
optrekken.
Gelukkig hoef ik het ook niet alleen te doen.
Er zijn ambtsdragers die me daarbij willen helpen.
Er zijn gemeenteleden die ons daarbij willen assisteren.
En wij ik als dominee ... ?
Ik wil graag werken aan opbouw van de gemeente en aan toerusting van
ambtsdragers en van u als gemeenteleden.
Gemeente-opbouw, of niet soms?
Dat doen we toch samen met elkaar?
Opdat onze gemeente mag groeien:
- In de breedte (in aantal, ook dat);
- Maar vooral in de diepte (in het geloof en in de liefde).
Want 'groei' in de Bijbel is vooral een inhoudelijk begrip.
Het zou fijn zijn als we als gemeente mogen groeien in aantal ... maar aantallen
zeggen niet zo veel als de groei in het geloofsleven en in de liefde ontbreekt.
Het één kan nooit zonder het ander.
Dus ... groei in de diepte - in geloof en in liefde.
Ik koos daarom vanmorgen in deze dienst van bevestiging van ambtsdragers voor
Galaten 5 vers 13.
Daarin staat de gemeente van Christus, daarin staan de liefde en het dienen van
elkaar, centraal.
"Dient elkander door de liefde."
We leggen vanmorgen een basis, een fundament.
Een andere keer willen we dan verder nadenken over het bouwen van de gemeente
met de gaven die de Heilige Geest aan een ieder van ons heeft gegeven.
Aan jong en aan oud.
*
Vanmorgen: "Dient elkander door de liefde."
Het woord dat de apostel Paulus hier voor dienen gebruikt, broeders en zusters,
jongelui, heeft alles te maken met wat wij noemen: slavernij.
Dienen is voor Paulus ... als een slaaf dienen.
Hij gebruikt dat woord ook dikwijls voor zichzelf.
Als hij zijn brieven aan de Romeinen en Filippenzen schrijft ... maakt hij zichzelf
bekend als:
"Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus."
'Paulus, een slaaf van Christus Jezus.'
Dat slaaf-zijn is typerend voor zijn leven en werken.
Slaaf-zijn.
U begrijpt dat staat tegenover heer-zijn.
Tegenover ... domineren (om dat woord maar te gebruiken).
Tegenover ... de baas spelen.
Paulus wil slaaf zijn.
Hij wil als slaaf de voortgang van het evangelie van Jezus Christus dienen.
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Even iets over Paulus.
U weet hoe Paulus veranderd is in zijn leven.
Saulus vóór Damascus is een heel ander mens dan Paulus ná Damascus.
Na de ontmoeting met de opgestane Here Jezus die hem op de weg naar Damascus
staande heeft gehouden ... is Saulus een heel ander mens geworden.
Hoe was hij op reis gegaan?
Als iemand die zich helemaal gaf aan de wet van God.
'Die christenen in Antiochië - die mensen van die sekte van Jezus van Nazareth allemaal in de gevangenis.'
Met brieven op zak van de belangrijkste joodse geestelijke leiders zou Saulus ze wel
eens leren!
Hoe anders is zijn reis verlopen.
U kent het verhaal ... en jij kent vast en zeker ook wel.
Saulus wordt met blindheid geslagen.
Hij krijgt een week van bezinning.
En Saulus wordt Paulus, de grote evangelist, de apostel van Jezus Christus.
Drie zendingsreizen staan in het Bijbelboek Handelingen beschreven.
Wat heeft de Here Jezus deze mens - tot in Rome toe, het hol van de romeinse
leeuw - kunnen gebruiken in zijn dienst.
En nu wij.
Zeker wij zijn geen Paulus.
Maar ook ons wil Christus Jezus gebruiken als het gaat om het dienen.
"Dient elkander door de liefde."
Als wij, broeders en zusters, jongelui, elkaar door de liefde willen dienen ... dan zijn
we - net als Paulus - niet meer dan slaven.
Geen slaven van mensen of van de gemeente, maar van Christus Jezus.
Hij is degene die ons dienen bepaalt.
Hij is onze Heer en Meester.
Hoe zegt Zondag 1 van onze Heidelbergse Catechismus het ook al weer?
Wij zijn niet meer van onszelf, maar we zijn het eigendom van onze getrouwe
Heiland Jezus Christus.
"Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij
uit alle heerschappij van de duivel verlost."
We zijn niet meer van de duivel ...
We zijn van Christus Jezus.
Híj is onze Heer en onze Meester.
Over slaven gesproken ...
Slaven waren in de grieks-romeinse wereld waarin Paulus zijn brieven schrijft ... niet
erg in tel.
Er werd op slaven neergekeken.
Ze werden veracht en niet eens als mensen beschouwd.
Het is dan ook heel opmerkelijk dat de apostel zichzelf typeert met een woord waarin
al de minachting en discriminatie van die tijd opgesloten lag.
Paulus, een dienstknecht, een slaaf van Christus Jezus."
Waarom Paulus dat doet?
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Ik denk, omdat hij wil dat door zijn slaaf-zijn ... het heer-zijn van Christus Jezus beter
zal uitkomen.
Want Christus moet méér worden, moet groter worden en alle aandacht krijgen.
Ook in die wereld van toen gaat het uiteindelijk niet om Paulus ...
Ook in de wereld waarin wij leven en geloven en gemeente willen zijn gaat het
uiteindelijk niet om ons ...
Niet Paulus. Niet wij.
Het gaat uiteindelijk om Christus Jezus.
Het gaat uiteindelijk om de grootheid van God.
Wíj moeten - schrijft de apostel in een andere brief - wij moeten minder worden.
Hoe kleiner en onaanzienlijker wij zijn, des te meer komt de grootheid van Christus
naar voren.
Daar heeft Christus Jezus ook recht op.
Want Hij heeft ons vrijgekocht, vrijgemaakt lees in in Galaten 5 vers 1.
Waarvan?
Waarvan heeft Christus ons vrijgemaakt?
Hij heeft ons vrijgemaakt van ... de vloek van God (3:10).
Hij heeft ons vrijgemaakt van ... de zonde (3:22).
Hij heeft ons vrijgemaakt van ... de wet (3:23,25; 4:5).
Hij heeft ons vrijgemaakt van ... de elementen van de wereld (4:3).
Hij heeft ons vrijgemaakt van ... de afgodendienst (4:8).
Christus Jezus heeft ons, u, jou en mij, bevrijd!
"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn."
Daarin verschillen mensen die geloven van mensen die niet geloven.
Geloven, jongelui, daar gaat het om.
Geloven in de Here Jezus Christus als je Heer en Bevrijder.
Wie de Here Jezus Christus niet in het geloof aanvaard heeft ... blijft een gevangene
van de zonde.
Wilt u, wil jij, levenslang in die gevangenis zitten?
Dat wil toch niemand van ons.
Levenslang tussen vier muren en wat tralies?
Van de buitenwereld zie je verder niets.
Toch kiezen mensen daarvoor.
Je denkt misschien dat je vrij bent.
Vrij van het geloof, vrij van een kerk, vrij van God.
Je kunt doen en laten wat je zelf leuk en aardig vindt.
En toch ... gevangen ben je.
Gevangen in de gevangenis van zonde, duivel en de wereld.
Die beheersen je leven.
Paulus noemt in het Bijbelgedeelte dat we samen hebben gelezen een aantal heel
concrete voorbeelden van dat gevangen-zijn:
"Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst,
uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap,
brasserijen en dergelijke."
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Wie zich door deze werken van het vlees laat beheersen ... kan het Koninkrijk van
God niet binnengaan.
Die blijft buiten staan.
En buiten het Koninkrijk van God ... daar is en blijft het donker.
Daar is het rijk van de duisternis.
Daar blijf je voor altijd en eeuwig in gevangen.
Christus Jezus, Hij is het die je daaruit kan en wil bevrijden.
Zijn Geest wil maar wat graag je leven beheersen.
Alleen waar de Geest van Christus is, daar is vrijheid.
Daar neemt de Geest het initiatief.
Daar maakt Hij uit wat goed is en wat je moet doen.
*
"Dient elkander door de liefde."
Vanmorgen, broeders en zusters, jongelui, mogen een tweetal broeders bevestigd
worden in het ambt.
Zij mogen de komende periode de gemeente van Christus gaan dienen.
Als ouderling.
De Heilige Geest - mannenbroeders - heeft u daartoe door de stem van de gemeente
laten verkiezen.
Zeker ... er is heel wat mensenwerk aan vooraf gegaan.
Maar ook dat mensenwerk werd gedaan in afhankelijkheid van de Geest.
Er is gebeden of God zélf ... geschikte broeders wilde geven.
Hij gaf ze ons.
Er is gebeden of u ook de vrijmoedigheid mocht ontvangen om 'ja' tegen uw roeping
te zeggen.
U hebt die vrijmoedigheid mogen ontvangen.
Straks zal het ja-woord opnieuw klinken.
Straks zullen we ook bidden om wijsheid en alles wat verder nodig is om als
ambtsdrager in de gemeente te kunnen dienen.
Maar niet alleen de ouderlingen moeten in de gemeente van Christus dienstbaar zijn.
Paulus zegt: "Dient elkander/elkaar door de liefde."
*
U weet misschien dat wijlen professor Versteeg een boekje heeft geschreven over
dat woordje 'elkaar'.
'Oog voor elkaar' is de titel van deze Apeldoornse studie.
Professor Versteeg komt tot de conclusie dat we er in de gemeente als lichaam van
Christus zijn ... mét elkaar en vóór elkaar.
We kunnen alleen maar gemeente van Jezus Christus zijn als we "er-met-elkaar" ...
zijn ... "voor-elkaar".
Het "er-met-elkaar-zijn" wil en moet concreet uitkomen in het "er-voor-elkaar-zijn."
Waar het "er-voor-elkaar-zijn" wordt gemist, wordt het "er-met-elkaar-zijn" tot een
illusie.
Wie de leden van het lichaam losmaakt van het lichaam, doodt ook het lichaam. (blz.
94)
God heeft u en jou en mij een plaats gegeven in deze Zijn gemeente.
Da's geen toevalligheid.
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Dat is Zijn leiding geweest.
Dat je in deze gemeente werd geboren ...
Dat je je - om welke reden ook - aan deze gemeente hebt verbonden ...
Da's geen toevalligheid.
Dat is het werk van Gods Geest geweest.
Waarom de Here God dat zo met ons heeft gedaan?
Omdat Hij weet dat je elkaar zo hard nodig hebt.
Dat je elkaar nodig hebt om te groeien in het geloof.
Dat je elkaar nodig hebt ... als het gaat om het dienen van elkaar in de liefde.
In de liefde tot elkaar ligt de toetssteen van de echtheid van ons geloof in Christus!
Een paar uitspraken uit de Bijbel:
"En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en
elkaar liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft." (1 Johannes 3:23)
"Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden."
(Romeinen 13:8)
"Dient elkander door de liefde."
Liefde ... dat is in de Bijbel nooit een vaag en ongrijpbaar iets.
Liefde komt altijd uit in concrete daden.
Voor de apostel Paulus houdt dat in:
- een eren van elkaar;
- een opbouwen van elkaar;
- een aanvaarden van elkaar;
- een terechtwijzen van elkaar;
- een dienen van elkaar;
- een verdragen van elkaar;
- een vriendelijk en barmhartig zijn jegens elkaar;
- een vergeven van elkaar;
- een elkaar onderdanig zijn;
- een elkaar uitnemender achten dan zichzelf;
- een leren van elkaar;
- een najagen van het goede jegens elkaar;
- een acht geven op elkaar. (Versteeg, pag. 95)

*
"Dient elkander door de liefde."
Da's, broeders en zusters, jongelui, geen voorzichtig verzoek.
Da's ook geen vrome wens van de apostel.
Dat is niets minder dan een opdracht, een roeping, een bevel van de HERE.
Wij zullen elkaar in de gemeente van Jezus Christus moeten dienen.
Als slaven.
Zoals de Here Jezus onszelf in de voetwassing een prachtig voorbeeld heeft
gegeven.
Elkaar niet de oren, maar de voeten wassen.
De minste willen zijn.
Waarom?
Omdat de liefde voor die ander (de agapè) ons daartoe dringt.
De liefde is de brandstof waarop de motor van de gemeente loopt.
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Ik stond een tijdje geleden te kijken bij het vernieuwde winkelcentrum in de wijk waar
we woonden.
Een aantal bouwvakkers was daar aan het werk.
Ze waren gaten aan het boren in de planken voor een vlonder bij de vijver.
De boormachines waren met een lang snoer verbonden aan een aggregaat.
Naast dat aggregaat stond een jerrycan met benzine.
Die benzine zorgde ervoor dat het aggregaat stroom kon opwekken.
Zonder benzine geen stroom.
Zonder stroom geen elektriciteit om te kunnen boren.
Voelt u, voel jij, waar ik naar toe wil:
Een gemeente zonder liefde is als een aggregaat zonder benzine.
Waar de liefde ontbreekt is er geen stroom en blijft de gemeente kil en doods.
De liefde is de brandstof.
Daardoor ontstaat er energie om aan het werk te gaan.
Broeders en zusters, jongelui, in een wereld vol liefdeloosheid en onverschilligheid
van mensen onder elkaar ... heeft God ons een plaats in zijn gemeente gegeven.
Die gemeente mag een vindplaats zijn van de onderlinge liefde.
Een liefdebetoon die zich uit in woorden en in daden.
In woorden:
- elkaar opbouwen in het geloof;
- elkaar bemoedigen in moeitevolle tijden;
- elkaar vermanen bij zonden en verslapping;
- bidden voor elkaar.
In daden:
- elkaar helpen in levensmoeilijkheden;
- elkaar adviseren;
- elkaar steunen;
- elkaar daadwerkelijke hulp verschaffen.
Waar de Heilige Geest werkt ís de liefde.
Want de Geest van Christus wérkt de liefde.
De liefde is zelfs de eerste en de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest.
"Dient daarom elkander door de liefde."
Elk-ander.
U en jij en ik en Christus.
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 28 mei 2000
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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