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PASTOR ZIJN KAN
IEDEREEN
Een pastorale gemeente 3

De kudde van Jezus Christus is samengesteld uit schapen die geroepen zijn
om herders te worden. Natuurlijk:
Jezus is de goede herder, hij is de beste!
En: zeker heeft de Heer van de kerk de
bedoeling dat er pastorale ambtsdragers zijn die een eigen taak hebben
(ambtelijk pastoraat). Maar de kern is
dit: we zijn als schapen van Jezus’ kudde geroepen om geestelijk door te
groeien naar herders (onderling
pastoraat).
Hoeder
‘Ben ik mijns broeders hoeder? (‘Moet
ik soms waken over mijn broer?’) Die

vraag stelde Kaïn eens aan God, toen
hij Abel had gedood. Het antwoord
was luid en duidelijk: ‘Ja, Kaïn, dat is
precies wat je bent: de hoeder van je
broeder!’ In de nieuwtestamentische
kerk, waar Jezus Hoofd, Heer, Heiland
en Herder is, worden Gods kinderen
opgeroepen om taken uit te voeren die
horen bij een pastor (herder, hoeder,
beschermer).
Schaap - herder
Uiteraard zijn we ook schapen die zorg
nodig hebben, allereerst van de goede
herder zelf en vervolgens ook van de
mensen om ons heen. Maar in Christus’ gemeente is het niet zo dat je
alleen maar in de schaap-rol kunt
blijven. Een schaap-mentaliteit leidt
gemakkelijk tot een inactieve en
klagende houding: ik wil verzorgd
worden, maar niemand ziet naar me
om. Geestelijke groei in Christus
(goede herder én lam van God)
betekent ook dat we een herdermentaliteit ontwikkelen. Dan wordt
ons doel om onze broeders en zusters
te bemoedigen, aandacht aan hen te
geven in de naam van Jezus, hen te
helpen om de kracht van Christus in
onze levens te leren kennen.
Elkaar
In het Nieuwe Testament wordt in de
praktische aanwijzingen in de brieven

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u
wonen; onderricht en vermaan
elkaar in alle wijsheid.
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heel vaak het woordje elkaar gebruikt.
Bijvoorbeeld: verdraag elkaar, vergeef
elkaar, onderricht en vermaan elkaar,
heb elkaar lief, troost elkaar, leef in
vrede met elkaar, wijs elkaar terecht,
spoor elkaar aan, bemoedig elkaar.
Daarin klinkt een oproep tot 360graden pastoraat. Daarin zien we dus
dat taken die bij de herder horen, ook
aan gemeenteleden worden toegeschreven. De drie kerntaken van het pastoraat zijn (zie ook Psalm 23:2-3):
1. (elkaar) onderwijzen;
2. (elkaar) bemoedigen;
3. (elkaar) vermanen.
Elkaar onderwijzen
Voor het (onderlinge) pastoraat is het
van groot belang dat de woorden van
Christus in al hun rijkdom in je wonen.
Alleen wat er in je is kan naar buiten
komen. Onderwijzen is dan niet zozeer
beleren, maar samen leren om te luisteren naar de stem van de herder en
naar het volle evangelie. Samen bijbelstudie doen is dus bij uitstek een
pastorale activiteit!
Elkaar bemoedigen
Bemoedigen (troosten, steunen,
helpen) is dat je vanuit Christus’ liefde
en kracht in jou contact maakt met de
ziel van de ander. Als dat gebeurt,
stroomt de Geest, en ervaren we

samen de kracht van het goede nieuws:
God is groot, glorierijk, goed en genadig en Jezus is zijn Zoon.
Elkaar vermanen
Vermanen en terecht wijzen ervaren
we vaak als het moeilijkst. Het staat op
gespannen voet met Jezus’ uitspraak:
‘Oordeel niet’. Vermanen betekent
allereerst dat we samen ontdekken wat
Gods weg is en dat je laat zien hoe het
goede nieuws een alternatief biedt door
de weg van bijvoorbeeld liegen, roddelen, (een ander) begeren of afgoden
dienen. Vermanen is zeggen: het is zó
goed voor een mens om de weg van
Jezus te volgen!
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