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Leven in Verbondenheid (7) Strijden om elkaars ziel
In de gemeente zijn we geroepen om
elkaar mee te nemen op de weg achter
Christus aan. Daarbij hoort ook het
elkaar vermanen (Heb. 3:12-14). Dat is
niet voorbehouden aan ambtsdragers,
hoewel zij daarin wel een extra verantwoordelijkheid hebben (Heb. 13:17).
Belangrijk is dat het elkaar vermanen
omgeven en gedragen wordt door het
elkaar bemoedigen, troosten, helpen,
dienen, aanvaarden en liefhebben.
Vermaan vanuit verbondenheid
Veel vermaan ‘mislukt’ omdat het
moralistisch is. De ander wordt de
norm voorgehouden vanuit het eigen
gelijk of vanuit ethische superioriteit
(‘jij doet iets fout wat ik niet fout doe’).
Vermaan vraagt om verbondenheid:
dat we vanuit de kracht van Christus
in ons werkelijk contact maken met de
ander, met als doel dat de ander wordt
gevormd naar het beeld van Christus.
Paulus’ pastoraat in de Galatenbrief is
hierbij voor ons een voorbeeld.
Galaten
In de brief aan de Galaten wordt duidelijk dat het evangelie van Paulus (‘Vertrouw op Christus alleen!’) door Joodse
dwaalleraars wordt ontkracht. De Galaten (christenen uit de heidenen) worden verleid om zich te houden aan de
wetten van Mozes. Dat lijkt aantrekkelijk, want een leer met strenge regels
moet toch wel serieuzer zijn dan een
leer waarin alles draait om vertrouwen
en overgave? Zo wordt het evangelie
van Christus en zijn genade verdraait
(1:6-7). En dan kan het gebeuren dat
gelovigen die één zijn geworden met
Christus en met Hem omkleed zijn
(3:27; vgl. 2:19-20) toch terugvallen.
Paulus herinnert de Galaten aan hoe
het begon (4:13-15): hij was door hen
ontvangen als Christus Jezus zelf.

Broeders en zusters, wanneer
u merkt dat een van u een
misstap heeft begaan moet
u, die door de Geest geleid
wordt, hem zachtmoedig weer
op het rechte pad brengen.
- Paulus in Galaten 6:1 -

Paulus: vader en moeder
‘Kinderen’ noemt hij hen (alleen hier
in Paulus’ brieven!), die zich nu van
hem afkeren. Zijn pastoraat is niet
afstandelijk maar relationeel en emotioneel: Hij spreekt als een vader vanuit
liefdevolle en bezorgde betrokkenheid.
Tegelijk wil hij ook als een moeder zijn
(vgl. 1 Tes. 2:7), die kinderen baart en
de intense pijn van de bevalling over
heeft voor de geboorte. De Galaten
moeten opnieuw geboren worden.
Christus’ gestalte
Paulus’ pastoraat richt zich (niet op
normen en waarden, wetten en regels
maar) op Jezus Christus die gestalte wil
krijgen in de levens van de gelovigen
(‘evenbeeld’: Rom. 8:29; ‘aan hem
gelijk in zijn dood’: Fil 3:10), zoals
dat bij hemzelf ook is gebeurd (2:20;
vgl. Ef. 3:17; Fil. 1:8). Vanuit zijn eigen
verbondenheid met Christus zoekt
hij naar de gestalte van Christus in de
gelovige Galaten. Paulus focust dus
niet op (uiterlijk) gedrag, maar op vertrouwen, overgave en de vorming van
Christus in het hart. Het gaat om de
‘gedachten van Christus’ (1 Kor. 2:16),
de ‘Geest van Christus’ (Rom. 8:9), de
‘genegenheid van Christus’ (Fil. 1:8), de
‘luister van het beeld van Christus’ (2
Kor. 3:18) in ons.
Drie elementen
Om elkaar te helpen om Jezus te kennen en te volgen, moeten we niet kiezen voor moralistisch vermaan, maar
voor vermaan vanuit verbondenheid.
Daarin zijn de volgende drie elementen te onderscheiden:
1. Doe de ander ervaren dat Christus
zich in ons verheugt.
2. Zoek bij de ander ijverig naar het
goede dat achter de slechte dingen ligt.
3. Confronteer de ander met het slechte.
Vaak komen we direct aanzetten
met het derde element. Larry Crabb:
‘Ik ben ervan overtuigd, dat als we
iemand iets laten proeven van de
heerlijkheid van Christus, en als we
ijverig op zoek gaan naar het goede
in iemands hart, dit laatste ingrediënt
vaak overbodig zal blijken te zijn’ (Verbondenheid, blz. 43).

Alleen in de hemel bestaat
liefde zonder lijden.
- Larry Crabb -
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Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Krijg jij wel eens aanmaningen binnen? Waarvoor?
b. Jezus centraal stellen
Lees Galaten 4:12-20. Vergelijk daarbij
(speciaal bij vers 19) ook: 1:11-12; 2:1920; 3:25-29 en 5:1-6 waar het steeds
over de centraliteit van Christus gaat.
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende
punten:
- Wanneer ben jij voor het laatst vermaand (door een ambtdrager of een
gemeentelid)?
- Wanneer heb jij voor het laatst
iemand vermaand?
- Herken je het gevaar van moralisme
(het beginnen bij element 3)?
- Wat stel jij je voor bij: ‘Christus die
vorm krijgt in mij’?
- Stelling: je kunt een ander de glorie
van Jezus pas laten zien als je zelf uit
ervaring weet hoezeer Christus zich
in je verheugt.

Het effectiefste wat we
doen kunnen om iemand te
helpen veranderen, is hem
overvloedig laten proeven
van Gods goedheid in het
Nieuwe Verbond.
- Larry Crabb -

