PREEKKRACHT Zondag 1 maart 2020

Om te lezen
2 Korintiërs 5:14-21
Kolossenzen 1:12-20

Open leven 6: Verzoening

Om te delen
1. Miste jij een emoji voor ‘ik
vergeef jou’? Hoe ga je om met
conflict-achtige situaties op social
media?
2. Herken jij bij jezelf
onvergevingsgezindheid? Waar
zie je dat aan?
3. Heb jij ook voor het
wereldomvattende verzoenende
werk van Christus? Of herken je je
in een geïndividualiseerde manier
van geloven?
4. Waarom verbindt Jezus Gods
vergeving met onderlinge
vergeving? Is Gods vergeving van
onze zonden voorwaardelijk?
5. Hoe kunnen we als kerk meer
een vergevende gemeenschap
worden?
6. Hoe laat jij ‘Verzoening’ in de
40dagentijd een rol spelen in je
dagelijkse leven?

‘Vergeef ons onze schulden’
De Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland ontdekte een tijdje
geleden dat er geen emoji was voor de boodschap ‘Ik vergeef je’.
Er werd een wedstrijd uitgeschreven en een emoji gekozen. Want
de wereld (ook de social media) kan niet zonder verzoening en
vrede.
Als je bitter bent...
Jezus wist ook al hoe belangrijk vergeven is. Je
kunt bijna zeggen dat hij op aarde kwam om
vergeving en verzoening mogelijk te maken. In
het gebed dat hij ons leert neemt vergeving
daarom ook een heel belangrijke plaats in. Want onze wonden
en zonden vormen een blokkade voor het stromen van Gods
liefde in ons leven. Als dat gebeurt, herken je dat hier aan:
bitterheid, wrok, cynisme, zelfmedelijden, slachtofferschap, een
voortdurende onderstroom van boosheid in je leven.
Christus en verzoening
Gebrek aan vergeving, onmacht tot vergeven, onvergevingsgezindheid - dat is misschien wel de bron van alle kwaad in deze
wereld. Het is belangrijk om de wereldwijde, kosmische omvang
hiervan te zien. We moeten ervoor oppassen dat we van het
christelijk geloof iets maken dat zich alleen maar tussen God en
mij afspeelt (ik en mijn persoonlijke relatie met God), of tussen
mij en die ene andere, een geïndividualiseerd geloof waarin het
ik centraal staat. Lees 2 Korintiërs 5: ‘Het is God die door
Christus de wereld met zich heeft verzoend’. De wéreld! Lees
Kolossenzen 1: ‘In hem heeft heel de volheid willen wonen en
door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op
aarde en alles in de hemel’. Alles dus. Het Christusmysterie heeft
een kosmische omvang, zoveel dieper, breder, hoger en langer
dan wij ons in ons egocentrische en geïndividualiseerde manier
van denken en ervaren kunnen voorstellen.

Vergeven zoals God
Het is niet de gemakkelijkste bede die Jezus ons hier leert. We
worden geconfronteerd met wat zeer doet, waar we liever bij
weggaan, waar we voor weglopen, wat schaamte teweeg brengt.
We leren vragen om vergeving aan God. Maar dan staat dat
woordje ‘zoals’ er zo verbijsterend vanzelfsprekend tussen. Jezus
legt een directe relatie tussen de vergeving die God ons geeft en
de vergeving die we elkaar hebben te geven. Jezus geeft hier zelfs
een extra toelichting bij. ‘Als je anderen niet vergeeft, zal jullie
Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’ Dat is pittig en dat
roept vragen op. Is Gods vergeving voorwaardelijk? Ja, we
moeten de moed hebben om het echt te laten schuren. Om te
schrikken van wat Jezus zegt, om er verbijsterd over te zijn. Soms
hebben we zo’n schok-moment nodig, om eindelijk eens in
beweging te komen. Want we kunnen blijven hangen in
slachtofferschap, we kunnen wennen aan onze wrokkigheid, we
kunnen ons wentelen in zelfmedelijden, we kunnen bijna stikken
in onze opgekropte woede over het onrecht dat ons is
aangedaan, over wat we tekort zijn gekomen. Want daar kom je
terecht als je weigert de weg van vergeving te gaan. Maar Jezus
wil je juist daarvan verlossen, je verlossen van je zelf gecreëerde
hel op aarde vol bitterheid en tandengeknars en bokkigheid en
intens verdriet (want dat zit daar diep onder).
In het hart
Het gaat om het hart: ‘Als je je hart in bitterheid sluit voor de
ander, sluit jedat hart tegelijkertijd ook voor Gods liefde en
vergeving. We hebben maar één hart!’ (Gert-Jan Roest). Dat hart,
daar gaat het om. Het hart als de woonplaats van Jezus. Want als
we eerlijk zijn zeggen we: nee, dit kunnen we niet. Dit gaat onze
macht te boven. En dat is precies de reden waarom Jezus ons in
de binnenkamer van het gebed uitnodigt. Het gebed is de plek
waar we leren om te vergeven.
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