Jos Douma, 7 september 2008
1 Johannes 1:3

VERBINDING MAKEN
In een samenleving die in veel opzichten
lijdt aan oppervlakkigheid en
onverbondenheid willen we ons in de
kerk oefenen in verbinding maken. Want
we willen leven in verbondenheid! De
kerk is de plek waar we door de Geest
vechten tegen vervreemding en
contactloosheid (die ook in ons leven
aanwezig kan zijn: geen echt contact met
elkaar, huwelijksproblemen, geen contact
met je hart, geen verbinding met de
schepping etc.). Maar hoe doe je dat:
verbinding maken? En waaraan herken
je echte verbondenheid eigenlijk?
God begint, God verbindt
God is een God van verbondenheid! Hij
gaat een relatie aan met mensen. Hij
kiest Abram uit om een verbond met
hem te sluiten (Gen. 17:1-8; een van de
basisverhalen van het bijbelse geloof) en
met zijn nakomelingen (want God is
geen God van individuen). God is dus
allereerst degene die zich met ons
verbindt: ‘Ik zal jouw God zijn.’ En hij
verlangt ernaar dat we daarin meegaan:
‘Leef in verbondenheid met mij!’ Dat
gaat over contact op het niveau van het
hart en de ziel.
Horen, zien, aanraken
Ook Johannes stelt het thema van
verbonden zijn aan de orde. Bij hem
leren we wat de kern van verbinding
maken is. Hij begint te spreken over wat
hij heeft gehoord, gezien, aangeraakt
(vgl. Gen. 1:1-3 en Joh. 1:1-5; we
moeten altijd weer terug naar het begin).
Alle nadruk valt op de werkelijke
historische verschijning van Jezus: de
mensenzoon, die tegelijk de eeuwige
God is: het Woord dat leven is. Wat
heeft Johannes gehoord? De prediking
van Jezus! Zijn kostbare woorden vol
waarheid en genade. Wat heeft Johannes
met eigen ogen gezien? De Zoon van
God die mensen genas en bevrijdde, die
glorierijk straalde op de berg, die leed
aan het kruis en stierf en opstond uit het
graf. Johannes was er (samen met Petrus
en Jakobus) altijd heel dichtbij! Hij
raakte Jezus zelfs aan (hij lag aan zijn

Wie de Zoon heeft, heeft het
leven. Wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven
niet.
1 Johannes 5:12

hart aan tafel; Joh. 13:23). Wij lezen nu
dit getuigenis en eens zal God ons
vragen wat we ermee hebben gedaan.
Want alleen in Jezus is het eeuwige
leven, nergens anders. Alleen bij hem
kunnen we in het licht leven.
Verkondiging
Johannes legt alle nadruk op zijn
verkondiging van Christus, de eeuwige
Zoon van de Vader. In hem verschijnt
God. Nergens anders. Het is door deze
verkondiging dat er verbondenheid
ontstaat. Er is dus een heel nauwe
samenhang tussen verkondiging en
verbinding maken: verbondenheid
ontstaat als vrucht van de verkondiging
van Christus! Daarom moeten we in de
kerk ook heel veel waarde hechten aan
verkondiging en onderricht en daar niet
onzorgvuldig mee omgaan!
Ware verbinding
Ook in de kerk lopen we het gevaar
vooral verbinding te maken met elkaar
op basis van gemeenschappelijke
interesses, meningen en hobby’s. We
herkennen dan bij elkaar dat we dezelfde
voorkeuren hebben, in dezelfde
leeftijdsfase zitten, ons thuis voelen in
dezelfde clubjes, ons even hard inzetten
in de gemeente of juist ons aan de rand
van het gemeenteleven ophouden, een
gelijke mening hebben over hoe het gaat
in de gemeente. We doen allemaal ‘ons
eigen ding’ en zijn zo veel diepgaander
beïnvloed door onze
hyperindividualistische cultuur dan we
zelf voor waar willen houden. Johannes
maakt dus verbinding, sticht
gemeenschap met zijn lezers door
Christus te verkondigen. Alleen zo
ontstaat ware verbinding: in Jezus en
onze bewondering en aanbidding voor
hem. Heel opmerkelijk is dat deze
onderlinge verbondenheid in Christus de
weg is waarlangs de verbondenheid met
Vader en Zoon opbloeit. Geloven
zonder verbinding te maken met andere
mensen is een bijbelse onmogelijkheid.
Actief verbinding maken
Verbinding maken staat tegenover
passief zijn, alleen maar consumeren.
Verbinding maken is een geestelijke
activiteit, vanuit ons hart, waarvoor de
Geest ons wil toerusten. Hoe doen we
dat?
Groet elkaar: zie elkaar staan en zie
in de ander het verlangen om
Christus te kennen en te volgen (en
herken de strijd die dat kan kosten).
Geef je gewonnen aan de
verkondiging: laat de prediking
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niet aan je voorbijgaan, zoek altijd
naar Christus in de woorden van de
preek, bid dat Jezus’ woorden je
veranderen.
Voer geloofsgesprekken: laten er
meer momenten mogen zijn in je
leven die je toewijdt aan de
persoonlijke verwerking van de
verkondiging; deel samen je mooie
en moeilijke momenten als het gaat
om het leven in het licht van de
glorie van Christus.
Bid voor elkaar: bidden is
verbinding maken met de ander
voor Gods aangezicht; bidden is de
naam van de ander verbinden met
de naam van Jezus.

Voor een geloofsgesprek…
1.

2.

3.

4.
5.

Lees Genesis 17:1-8 en spreek
samen door over de betekenis
Gods verbond met ons en het
leven in verbondenheid met hem.
Lees 1 Johannes 1:1-4. Wat heeft
Johannes gehoord, gezien,
aangeraakt? Wat heb jij gehoord,
gezien, aangeraakt in je
verbondenheid met Christus?
Welke rol speelt de (zondagse)
verkondiging in je eigen leven?
Hoe werk je eraan dat die
Christusverkondiging steeds meer
landt en gestalte krijgt in je leven?
Hoe kun je meer verbinding maken
met andere gemeenteleden?
Hoe laat jij de Geest zijn werk in
jou doen: je met Christus
verbinden?

