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Met een hart vol vrede…

Om te lezen
Matteüs 5
Matteüs 6
Matteüs 7

Ik tel tot tien: het zesde gebod
Exodus 20:13
‘Gij zult niet doodslaan. Pleeg
geen doodslag. Vermoord
niemand.’ Zo klinkt het zesde
gebod in verschillende Bijbelvertalingen. De gebeurtenissen in Parijs hebben ons allemaal op een diepe manier geraakt. Het gebeurt trouwens aan de lopende band in
onze kapotte wereld, dat mensen op barbaarse wijze
worden afgeslacht, ook in Syrie vallen doden, en in
Nigeria… Maar de 12 slachtoffers van afgelopen 7 januari staan voor veel meer dan alleen hun eigen levens. Ze staan voor de vrijheid van meningsuiting,
voor het vrije woord in onze wereld.
Ook in een beeldcultuur hebben woorden nog altijd een enorme kracht. ‘JeSuisCharlie.’ Drie woordjes zijn het, dertien letters, met een enorme impact. Ze vormen het hart van wat onze
samenleving wil zeggen: Charlie is niet dood. Geen enkele
kalashnikov kan het vrije woord om zeep helpen.
Geweldloze communicatie
In de kerk zeggen we vandaag dat ook woorden gewelddadig
kunnne zijn en kunnen doden. Een cultuur van geweldloosheid en geweldloze communicatie, daar zou de kerk sterk in
moeten zijn. Dat is een manier van omgaan en communiceren
met elkaar waarin liefde, zachtIk reageer in mijn gedachten en woorden
moedigheid,
nooit / soms / vaak / altijd boos
vergevingsgenooit / soms / vaak / altijd driftig
zindheid en het
nooit / soms / vaak / altijd agressief
werkelijk zien
nooit / soms / vaak / altijd veroordelend
van de ander
nooit / soms / vaak / altijd haatdragend
voorop staan. En
toch: zijn we niet allemaal vaak gewelddadig? Het is goed om
in dit verband de Heidelbergse Catechismus er weer eens bij te
pakken (Zondag 40): ‘Welke weg wijst God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat,

kwets of dood. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden
of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door
middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. En: ‘De Heer gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als
onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig,
barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk
voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed doen.’
Licht en Woord
We staan oog in oog met Jezus op de zondag na Parijs 7 januari 2015. Hij kijkt ons aan, zijn licht begint te wandelen door
het huis en raakt ons aan. Jezus, die zelf geweld niet met geweld beantwoordde, leert ons de weg van geweldloze communicatie te gaan. Heb je vijand lief. Keer je linkerwang toe. En
ook: oordeel niet. Als het deze dagen veel gaat over het vrije
woord, is het belangrijk om dat ook eerst te verbinden met het
evangelie: ‘In het begin was het vrije Woord’. Het Woord dat
vrijheid brengt zet ons ook op het spoor van ‘blijheid van meningsuiting’: dat je je woorden altijd kiest vanuit de vreugde
van Christus. Als Jezus communiceert wil hij vreugde brengen
uitgescholden werd niet terugschold, om te proeven wat er
leeft in ons hart en hoofd aan gevoelens en gedachten die zo
vaak vol oordeel en wrok en boosheid zijn.
Je Suis Jesus
Te midden van al het Je Suis Charlie gaan we in de kerk op
zoek naar de man van het begin, de man die zegt: ‘Je Suis Jesus’. Ik ben Jezus. Ik heb me uit de wereld weg laten kruisigen.
En toch: Ik ben er. Ik ben de Levende. We kunnen nog een
stap verder gaan en door de Geest zeggen: ‘Je Suis Jesus’! Dat
beekent: ‘Ik Volg Jezus’ en zelfs ‘Ik Ben Jezus’. Ik Ben als Jezus voor de mensen om me heen. Dat is het geheim dat we
spellen in de kerk. Dat we een worden met Jezus. Hij in mij en
ik in hem. We kunnen verschil maken in deze wereld. We
kunnen tekens oprichten van Gods koninkrijk. We kunnen
leren om geweldloos te communiceren en om te gaan voor
blijheid van meningsuiting. Het kan door Jezus. Niet meer ik
maar Christus leeft in mij. Ik. Ben. Jezus.

Voor een geloofsgesprek
1. Wat doet alles wat er gebeurd is in
Parijs (07-01-2015) met je? Maakt
het je bang, boos, bedroefd?
2. Wat betekent voor jou ‘Je Suis
Charlie’?
3. Herken je waar het in geweldloze
communicatie om gaat?
4. Praat door over het nooit / soms /
vaak / altijd boos etc. reageren.
Hoe is dat bij jou?
5. Waarom vind jij ‘vrijheid van meningsuiting belangrijk? Hoe kan ‘’
blijheid van meningsuiting eruitzien
in jouw leven?
6. ‘Je Suis Jesus’. Wat betekent deze
uitspraak voor jou?
7. Wat zegt God vandaag tegen ons?
Wat gaan we daarmee doen?
Websites
www.josdouma.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

