Bronwater

ds. Jos Douma

We eren God door in Christus verbonden met elkaar te leven 

(Doelgericht Leven 3)

Kijk!
Er staat een uitroepteken achter Psalm
133:1 (NBG 1951: ‘Ziet!’). David wijst iets
wonderlijks aan, waarover hij zich zeer
verheugt. Waar broers en zussen samen
wonen in liefdevolle eensgezindheid,
zien we iets wat zeer ‘tof’ is, lieflijk en
heerlijk. Het is een schepping van de
Geest: ‘En zie, het was goed.’

eeuwig, niet onze eigen gelijk of onze zorgen. Daarom is het zo noodzakelijk om de
talen van de liefde te (leren) spreken. Dát
is de weg van de Geest waarlangs verbondenheid kan opbloeien. Deze liefde
kunnen we alleen leren in relaties, ook
met mensen die ons niet liggen.

Olie en dauw
David vergelijkt het met de geurige
olie (Ex. 30:22-33) waarmee Aäron als
priester wordt gewijd. Deze geurige
olie laat zien dat het om genade gaat
vanuit de hemel: de olie is een teken
van de Geest. Dat hier de priester
wordt genoemd laat zien dat broederlijke eensgezindheid vraagt om toewijding en om vergevingsgezindheid,
want waar mensen bijeen wonen, is
ook de zonde die de verbondenheid
kan verbreken. Nog een vergelijking:
dauw is fris en maakt land vruchtbaar.
Ook de dauw valt neer van boven: levend water van genade wordt gegeven
waar broeders bijeen wonen. Dergelijke beelden maken zichtbaar en
ervaarbaar en voorstelbaar hoe goed
gemeenschap voelt als gave van de
Geest. Ook wordt duidelijk hoe belangrijk het broederlijk bijeen wonen is:
daaraan wil God zijn zegen van eeuwig leven verbinden. Waar die zegen
niet wordt ervaren, moeten we ons
afvragen: kennen we wel de verbondenheid die God ons wil geven?

Gezin
De gemeente als gezin van God wordt in
Handelingen 2:42 met vier kenmerken
aangeduid, die samen duidelijk maken
hoe het bijeen wonen van broeders en
zusters er in de praktijk uitziet. 1)
Trouw zijn aan het onderricht van de
apostelen: broederschap komt tot bloei
waar het Woord van Christus in volheid
in ons woont en waar we niet vanuit
ons gevoel en onze ervaringen redeneren. 2) Met elkaar een gemeenschap vormen: het gaat niet om los zand, maar
om daadwerkelijke en liefdevolle
betrokkenheid op elkaar, ondanks alle
verschillen die er kunnen zijn. 3) Het
brood breken: samen eten is een
ultieme vorm van gemeenschap, helemaal waar het brood verwijst naar
Christus’ offer voor ons. Het brood
breken is Jezus centraal stellen. 4) Zich
toewijden aan gebed: leerlingen van Jezus oefenen zich steeds in een biddend
leven, waarbij het gebed om de Geest
een eerste plaats inneemt.

Liefde
De werkelijkheid van Psalm 133:1 die
wordt verbeeld in Psalm 133:2-3 krijgt in
het Nieuwe testament concreet gezicht. Er
is niemand die Psalm 133 niet van harte
mee zou willen zingen. Maar de centrale
vraag is: ‘Hoe ziet dat er nu uit, als broeders bijeen wonen?’ Jezus is daar zeer
helder over: het bijeen wonen wordt vóór
alles gekenmerkt door liefde (Joh. 13:34).
Aan de onderlinge liefde zal te zien zijn
dat we leerlinge van Jezus zijn. Dus niet
allereerst aan de zuiverheid van leer of
zelfs de eenduidige uitleg van de bijbel.
Liefde is primair. Waar geen liefde is, is
geen leven. Waar geen liefde is, ontbreekt
de Geest van Christus. Alleen de liefde is

Het is de bedoeling dat we
ons leven met elkaar delen.
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Veel gemeenten en
huiskringen blijven
oppervlakkig omdat men
bang is voor conflicten.

Leven min liefde is nul.

Eensgezindheid en Christusgezindheid
Ook in Filippenzen 2 gaat het over het
bijeen wonen van broeders en zusters
die hun eenheid vinden in de verbondenheid met de Geest en met Christus.
Dat geeft - als het goed is - eensgezindheid: vanuit de liefde van God éénzelfde
streven. Deze eensgezindheid wordt
gevoed door Christusgezindheid (2:5) en
komt tot uitdrukking in:
-	bescheidenheid en nederigheid: ‘Hij
moet groter worden en ik kleiner’ (Joh.
3:30)
-	dienstbaarheid en kwetsbaarheid: ‘Hij
heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood’ (Fil. 2:8).
Waar we ‘één van geest’ altijd van onszelf
afwijzen naar Christus (‘God heeft hem
de naam geschonken die elke naam te
boven gaat’) komt de gemeenschap die
God voor ogen staat tot bloei.

Bronwater in de kleine groep
Lezen
Dag 15 tot en met 21 uit Rick Warrens
‘Doelgericht Leven’ (blz.126-173).
Delen
Kies één citaat of alinea uit waardoor je
erg bent aangesproken en vertel daar
iets over.
Bespreken
-	Wat zouden we als kleine groep kunnen doen om de eenheid in de
gemeente te beschermen en te bevorderen?
-	Welke gevaren bedreigen de eenheid en
de eensgezindheid van de gemeente?
-	Hoe ziet ‘de ideale gemeente’ eruit
gemeten naar wat God daarover heeft
geopenaard in de Schrift?
-	Hoe kunnen we Filippenzen 2:2 toepassen in onze gemeente?
-	Praat door over de destructieve werking van roddel en gebrek aan openheid
voor de gemeenschap van de kerk.
Bidden
Bid om groei in verbondenheid in de
gemeente door één streven: dat Christus
groter wordt en wij kleiner. Bid om vertrouwelijkheid, openheid en transparantie. Bid om het verbreken van de werken
van de duivel zoals roddel, liefdeloosheid en egocentrisme waardoor verbondenheid wordt stukgemaakt.

Trots staat Gods genade in
ons leven in de weg.

