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Leven van de wind.
De titel van dit stukje tekst is geen reclameboodschap voor groene energie of een bericht van een politieke partij. Leven van de
wind klinkt wel veel in verhalen over duurzaamheid. Het is
vooral bedoeld om bewust en zorgzaam om te gaan met de
schepping. In dat streven is er ook een taak voor de kerkelijke
gemeenschappen. Je wilt zorgen dragen voor een wereld die je
kunt overdragen aan volgende generatie op een manier die de
schepping geen geweld heeft aangedaan. Je wilt graag dat het leven, ook na ons goed zal zijn. We willen graag een leven dat in
harmonie is met de natuur
Zorg voor de natuur staat onder druk vanwege economische redenen; het zou te duur zijn en een ongunstig effect hebben op de
winsten van bedrijven. Het woord economie krijgt vaak religieuze dimensies. Economie wordt dan ten tonele gevoerd als oppermachtig en misschien wel almachtig.
Als ik dit stuk schrijf hebben we zojuist het hoogfeest van Pinksteren gevierd. Je zou wellicht denken dat het dan met feestvieren over is en we weer kunnen overgaan naar het leven van alledag. Niets is minder waar. Groen, niets te doen? In tegendeel.
De meeste zondagen tot de Advent dragen de naam van Pinksteren mee. Dat betekent dat de boodschap van het Pinksterfeest
zich in feite uitstrekt tot het einde van het kerkelijk jaar. Er is
dus werk aan de winkel.
Op dat eerste Pinksterfeest ontstond in de gemeenschap in Jeruzalem een heilig vuur. Iedereen was opgetogen over hetgeen ze
gehoord hadden. Iedereen wist zich toegesproken in zijn of haar
eigen taal. Ondanks die grote verscheidenheid aan talen waren ze
verenigd in hun opdracht. Die opdracht hield in dat ze de wereld
in moesten om dat verhaal te delen. Vol van de Geest deden ze
dat ook. Het aantal mensen dat bereikt werd was enorm groot.
De kerk groeide tot grote vreugde van de mensen die ermee verbonden wisten. Taalbarrières werden geslecht.
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Alle aanwezigen werden letterlijk geïnspireerd. Vervolgens deelden men hun ervaringen met anderen. Zij waren kennelijk in
staat om de mensen die hen omringden enthousiast te maken.
Het vuur van het Pinksterfeest werkte aanstekelijk. Je kunt immers alleen vuur maken met vuur.
Verderop in deze uitgave van de Nieuwsbrief van onze parochie
staat een artikel over Kerkproeverij. Wat dat is kunt u daar lezen.
Bij die Kerkproeverij gaat het om geïnspireerd te zijn en aangemoedigd worden om uw ervaringen in de kerk met anderen te
delen. Uw enthousiasme kan ook aanstekelijk werken. Uw
vrienden, buren kennissen, vrienden zullen hopelijk aangemoedigd worden om op uw uitnodiging (opnieuw) een kijkje te nemen in de kerk.
Met elkaar dragen we zorg voor de kerkelijke gemeenschap. We
mogen ons echter voortgestuwd weten. Sinds Pinksteren waait er
een frisse wind door de kerk. Laat u door die wind meevoeren.
Pastoor Joop
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Pinksteren
Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd,
wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest
neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag
is gaan heten gebeurde concreet het volgende:
De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps
een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een
soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de
aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen." De
gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen
buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen
afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel
Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak
waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
Tevens wordt de geboorte van de kerk herdacht.
In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk duiven loslaten en vurige ballen en
bloemen naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd verloren
gegaan.
Datum, naam en oorsprong van Pinksteren
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst.
In de 2de eeuw na Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de
Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen
deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over
de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met
Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft
en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een
nieuw volk van God.
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Omdat het joodse Wekenfeest - als men de eerste en de laatste
dag van een periode meetelt - de vijftigste dag was, noemde men
het in het Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' betekent. Het
woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De Griekse woorden
haemera pentaekostae betekenen de 'vijftigste dag'. Deze aanduiding raakte in het jodendom ingeburgerd voor het Wekenfeest. Het feest werd ook door andere termen aangeduid: pneumatos parousia in het Grieks en Adventus Spiritus Sancti in het
Latijn.
Afgezien van het oudtestamentische Tobit 2:1, waar Pinksteren
en het Wekenfeest naast elkaar voorkomen, treft men het woord
Pinksteren alleen in het Nieuwe Testament aan.

Bisdomdag 14 oktober 2017
Op zaterdag 14 oktober zal er een bisdomdag zijn bestemd
voor alle parochianen, vrijwilligers, geestelijken, gasten, vrienden en ieder die geïnteresseerd is.
De dag heeft als thema: Alle verwachting te boven - over dertig-, zestig- en honderdvoudig oogsten (Mc. 4:8)
Het zal allemaal plaatsvinden in en vanuit onze kathedraal in
Haarlem. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10 uur) en
zal eindigen met een gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur.
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In de ochtend zal het thema op speelse wijze worden uitgewerkt.
Verrassend en uitdagend . . . iets waar jong en oud(er) zich in
kan laten meevoeren.
Na het middaggebed zal de lunch plaatsvinden en in de middag
zijn er verschillende workshops: Voor doeners en denkers/bestuurders, creatievelingen en zangers. Voor kinderen en jongeren
is er een eigen programma.
We hopen dat deze dag een echte ontmoeting zal worden voor
het hele bisdom. Dat het ons zal bezielen, en bemoedigen, dat we
genieten van de ontmoeting en ook nog eens goede ideeën van
elkaar kunnen oppikken.
Wie wil komen kan zich nu reeds opgeven: Mail naar
erna@okkn.nl. - We hopen u en jou te zien!

Kerkennacht 2017 - Enkhuizen
Wat is de Kerkennacht?
De Kerkennacht is het grootste oecumenische evenement van Nederland. Kerken
van allerlei snit zetten een avond lang hun
deuren wagenwijd open. Bezoekers
kunnen zo ervaren wat kerken in huis
hebben: muziek, verhalen, verstilling,
kunst, ontmoeting. De Kerkennacht is een
internationaal evenement dat sinds 2007
elke twee jaar wordt gehouden.
Wanneer is de Kerkennacht?
De Kerkennacht wordt gehouden in het weekend van de langste
dag. In 2017 is dat het weekend van 23-25 juni.
Waarom meedoen?
Meedoen aan de Kerkennacht is een uitgelezen kans om de mensen in de directe omgeving te laten zien wat je als kerk allemaal
te bieden hebt. Zo maak je van het weekend van de langste dag
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een bezinnend feest! Vaak blijkt ook dat de samenwerking tussen kerken een verrijking is. Er ontstaan allerlei contacten tussen
kerken, waardoor mensen elkaar ook na de kerkennacht gemakkelijker blijven vinden en opzoeken.
De Kerkennacht in Enkhuizen
wordt georganiseerd door ‘Kerk in de Stad’, een werkgroep van
de plaatselijke Raad van Kerken. Zij organiseren voor de derde
keer namens 9 deelnemende kerken de Kerkennacht. Vanaf de
eerste maal is er in Enkhuizen voor gekozen niet alle of een aantal van de Enkhuizer kerken open te stellen maar activiteiten
door de diverse kerken in één centraal gelegen kerkgebouw te
concentreren. De eerste twee keer was dat in de 16e-eeuwse
Westerkerk, dit jaar in de 15e-eeuwse Zuiderkerk. Anders dan de
Westerkerk is de Zuiderkerk nog volledig als kerk in gebruik, bij
de protestantse gemeente Enkhuizen.
Voor het programma staan dit jaar centraal:
o

deelnemende kerken presenteren hun activiteiten, vooral op
de terreinen pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en vorming &
toerusting

o

een muzikale caleidoscoop waarin musici en muziekgroepen
die in diverse kerken meewerken, zich presenteren

o

een slotprogramma, verzorgd door een theatermaker, gewijd
aan de rol van de Bijbel/de kerk in onze samenleving.

Allesomvattend thema: meer dan een dak.

NB.: voor meer informatie: Werkgroep KIDS,
p/a Kees van Zijverden, 0228-320050,
cavanzijverden@hetnet.nl

-7-

KERKPROEVERIJ? !
"We hopen vaak dat iemand 'Nee' zegt" Terugblik:
Inspiratiedag met Michael Harvey
Wat is het geheim van het succes van de Engelse variant van
Kerkproeverij? De initiatiefnemer van 'Back to Church Sunday'
kwam naar Nederland om te inspireren. Hoe kun je je als gemeente of parochie concreet voorbereiden op de Kerkproeverijzondag, 10 september 2017. Daar gaan we als oud-katholieke
parochie van HH Gummarus en Pancratius van Enkhuizen ook
aan mee doen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Wát is
nou precies Kerkproeverij?
“Ik krijg echt zin om met onze kerk aan de slag te gaan met
Kerkproeverij”, zegt een enthousiaste dominee na afloop van
de geslaagde Kerkproeverij Inspiratiedag op vrijdag 21 april in
Nijkerk. De Engelsman Michael Harvey is speciaal overgevlogen naar Nederland voor deze bijeenkomst. Hij is de medeoprichter van het Engelse Back to Church Sunday, de Engelse variant van Kerkproeverij. Harvey heeft al geruime jaren internationale ervaring als motiverend spreker over Back to Church Sunday. Harvey vindt het daarom zeer bijzonder om te zien hoe het
missionaire initiatief voor het eerst (onder de naam Kerkproeverij) in Nederland nu al zo breed gedragen wordt, wat volgens
hem een unicum is.

Identiteit
Hoe maak je je jouw kerk uitnodigend? Op inspirerende én humorvolle wijze deelt Harvey zijn ervaringen met de ruim 120 belangstellenden op deze Inspiratiedag. Met zijn Britse Manchester-accent zei hij droog: “Eigenlijk zijn we vaak heel opgelucht
als mensen ‘nee’ zeggen op onze uitnodiging, toch? Want wat
als ze werkelijk ‘ja’ zeggen, wat moeten we dan wel niet?” Harvey vindt dat we ons veel te druk te maken om onze eigen zorg
en angst voor afwijzing, dan dat we ons richten op de uitgenodigde, en de weg die God met hen gaat. Terecht pleit Harvey er
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daarom voor dat kerkelijk leiders zich net zo goed moeten bekommeren om de uitnodigers als om de uitgenodigden, vanwege
deze angst voor afwijzing bij uitnodigers.
Na al de jaren dat Harvey betrokken is geweest bij dit missionaire initiatief, is hij nu van mening dat Back to Church niet per
se over gastvrijheid gaat, of over uitnodigend kerk-zijn, of over
discipel schap - wat hij aanvankelijk dacht. Harvey is ervan
overtuigd dat het om herstel gaat, omdat het ten diepste gaat over
onze identiteit.

Succesvol
Dat we het uitnodigen zijn vergeten of verleerd, zegt ook veel
over de cultuur die over het algemeen in Westerse kerken heerst.
Zijn we wel echt gastvrij en uitnodigend naar nieuwe gasten?
Harvey stelt: “Het is heel simpel: voorafgaand aan het verwelkomen is er een uitnodiging nodig. En ergens wacht er iemand om
uitgenodigd te worden.”
Hierbij onderstreept Harvey dat in deze resultaatgerichte tijd
succes vaak wordt afgemeten aan harde cijfers, maar dat het in
dit geval al “succesvol” is als je de uitnodiging doet. Niet om de
hoeveelheid ‘ja’s’. Het doen van de uitnodiging zélf is een handeling van geloofsvertrouwen (act of faithfulness). Het antwoord
op de uitnodiging is aan God. Degene die je uitnodigt wordt ook
door God geleid volgens Harvey. God nodigt uit, niet wij.

Doel
Wie worden er uitgenodigd? Al die parochianen die al een aantal
jaren en soms heel veel jaren níet meer in hun eigen kerkgebouw
naar een kerkdienst zijn geweest. Dat betekent dat er heel veel
uitnodigingen de deur uit zullen gaan om aan parochianen overhandigd te worden. Ook uitgenodigd kunnen worden zij die geen
lid zijn van onze parochie maar die wij juist wél zouden willen
uitnodigen: - het gaat dan om niet-oud-katholieken. Dit kunnen
dus zijn: onze buren, vrienden, collegae op ’t werk, leden van de
vereniging waarvan u lid bent of noemt u maar op. Ook voor hen

-9-

is de uitdagende uitnodiging opgesteld: u bent van harte welkom
in de kerkdienst in ons kerkgebouw op zondag 10 september.
Wat doet u op zondag 10 september? …… Voor die zondag ontvangt u een uitnodiging voor de kerkdienst én hebt u zelf ook
mensen uitgenodigd. Wát een uitdaging. Bent u ook zo nieuwsgierig? De viering begint om 10.00 uur en aansluitend is er koffie en gelegenheid voor ontmoeting.
Welkom op de Kerkproeverij! www.kerkproeverij.nl voor heel
veel informatie.
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Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal kan een bijdrage leveren aan de eenheid. De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe bijbelvertaling in
gewone taal zoals die vandaag de dag gesproken wordt. Door
deze bijbelvertaling valt de taalbarrière weg en wordt de Bijbel
toegankelijk voor iedereen.
Klaas van der Kamp interviewde voor het radioprogramma Kerk
in Versnelling van radio Kik (Kerken in Keistad) dr. Matthijs de
Jong. De Jong werkt als vertaler en bijbelwetenschapper bij het
Nederlands Bijbelgenootschap. Vanaf 2006 heeft hij als vertaler
meegewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal. De Jong hoopt dat
‘deze bijbelvertaling veel lezers van verschillende achtergronden
kan verbinden, dat ze zelf of met elkaar de Bijbel kunnen lezen
en de Bijbel ook als dichtbij mogen ervaren, mede dankzij deze
gewone taal.'
De oecumenische tekst uit Johannes 17:21 is in de Bijbel in Gewone Taal als volgt vertaald: ‘Laat alle gelovigen samen één
zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen
ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven
dat u mij gestuurd hebt.’ Heel anders dan in de Nieuwe Bijbelvertaling, waar staat: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in
mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij gezonden hebt.’ De Bijbel in Gewone Taal kiest
gewone woorden en een duidelijke manier van spreken. Een uitdrukking als ‘in u zijn’ is geen gewone taal. Daarom wordt het in
de Bijbel in Gewone Taal anders gezegd.
De Bijbel in Gewone Taal gebruikt minder dan 4.000 verschillende woorden. Dat is minder dan bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling, die bijna 12.000 verschillende woorden gebruikt.
De Bijbel in Gewone Taal heeft kortere zinnen en meer tussenkopjes. Woorden als ‘ark’ en ‘verbond’ komen niet voor in deze
vertaling: er waren gewone alternatieven mogelijk. Andere
woorden die horen bij de tijd van de Bijbel, zoals ‘offeren’ en
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‘tempel’, staan wel gewoon in deze vertaling. Zulke termen worden uitgelegd in een aparte woordenlijst. Dit alles om deze
nieuwe vertaling zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken.
In de Bijbel in Gewone Taal zijn de deuterocanonieke boeken
niet opgenomen. Met het oog op oecumene, worden de lutherse,
de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken dan niet buitenspel gezet? De Jong antwoordt hierop dat hij ‘deze boeken
ook graag had opgenomen in deze vertaling’. Het viel echter buiten het projectplan voor de Bijbel in Gewone Taal, mede vanwege de hoeveelheid werk die het zou kosten (de deuterocanonieke boeken zijn in totaal bijna net zo omvangrijk als het
Nieuwe Testament, het gaat om ongeveer 240 pagina's, terwijl
het NT er 340 omvat). Hij sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een vertaling van deze boeken zal komen.
Bij een nieuwe bijbelvertaling hoort uiteraard ook
kritiek. Mensen zijn het
niet eens met de vertaling
van een woord of vers. Iemand noemde het zelfs ‘het
einde van de theologie!’.
De Jong reageert hierop
positief: ‘Ik ben blij dat
deze nieuwe bijbelvertaling
iets losmaakt, dat het mensen aan het denken zet’.
Mensen mogen er anders
over denken, het niet eens
zijn met deze vertaling of
zelf een andere voorkeur
hebben. ‘Als men maar
weet dat deze bijbelvertaling op een integere manier, met liefde en deskundigheid gemaakt is.’
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Eenheid in de kerk
Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt Bijbelstudies aan en inleidingen op het taalgebruik van de Bijbel in Gewone Taal. Een
van de vertalers dr. Matthijs de Jong schreef een Bijbelstudie
rond het thema eenheid in de kerk aan de hand van Romeinen
14:1-15:13.
Hieronder de belangrijkste onderdelen van deze Bijbelstudie.
De brief aan de christenen in Rome is een van de laatste brieven
van Paulus. In Rome leefde een aanzienlijke groep christenen,
deels van Joodse en deels van heidense afkomst. Ze waren verspreid over verschillende huisgemeenten. Paulus heeft deze gemeenten niet zelf gesticht. Hij heeft Rome niet bezocht als brenger van het goede nieuws, maar hij is wel van plan om erheen te
gaan. Hij wil naar Rome komen om van daaruit, met de hulp van
de christenen in Rome, een missie naar Spanje te ondernemen.
Zijn brief is aan de ene kant een ‘gelegenheidsgeschrift’. Paulus
presenteert zichzelf als dienaar van het goede nieuws, en hij beschrijft de boodschap die hij brengt in opdracht van God. Hij laat
ook zien hoe, als God het wil, hun wegen zullen samenkomen:
als hij naar Rome komt en de Romeinse christenen hem kunnen
helpen om zijn missie in Spanje voort te zetten. Tegelijk biedt
deze brief meer dan de andere brieven: Paulus werkt zijn boodschap uit in een enorm betoog, van Romeinen 1:16-11:36.

De kern van het betoog
De kern van het betoog is dit: God wil de mensen redden dankzij
Jezus Christus, en de weg waarlangs die redding verloopt is het
geloof in Jezus Christus. Dat geldt voor Joden, als eerste, én
voor niet-Joden. Er is geen onderscheid, want voor iedereen
geldt: de enige weg tot God is de weg van het geloof. Dat inzicht
gaat hand in hand met Paulus’ ideaal van de eenheid van alle
christenen. Alle christenen zijn op dezelfde manier kinderen van
God, ze hebben hun oude ‘ik’ achter zich gelaten, ze zoeken niet
meer hun eigen eer en succes, maar alleen Gods eer. Dit ideaal
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van de christenen als nieuwe mensen, mensen van de Geest, beschrijft Paulus in Romeinen 8. Dat is het hart van de brief.
In hoofdstuk 14-15 gaat Paulus in op de concrete situatie van de
christenen in Rome. Daar gebeurt iets dat het ideaal van de christelijke eenheid in de weg staat. Hij gaat er diep op in, om de eenheid van de christenen in Rome te redden en te versterken.
Waarom is die eenheid voor hem zo fundamenteel? Het eerste
antwoord is: een verdeelde kerk in Rome kan hem niet helpen bij
de missie naar Spanje die hij wil ondernemen. Maar er zit veel
meer achter: Paulus kan zich geen ander christendom voorstellen. Alle mensen die ‘één in Christus’ zijn, staan op dezelfde
manier tegenover God. Al die mensen moeten een eenheid vormen waarin de verschillen tussen ‘Jood’ en ‘Griek’ ondergeschikt geworden zijn. Zo is het eeuwige plan van God. Dit komt
tot uiting in het slot van onze passage (15:7-13).

Het probleem in Rome
In Romeinen 14 stelt Paulus een probleem aan de orde dat
speelde bij de christenen in Rome. Wat was er aan de hand? In
de vertaling van het NBG uit 1951 lees je dit: ‘Aanvaardt de
zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel’. Dat is niet erg duidelijk. De Nieuwe Bijbelvertaling helpt de lezer al wat verder: ‘Aanvaard mensen met een
zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft
dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft
eet alleen groenten’. Het verband is nu duidelijker: wie een
zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Zulke mensen moeten
volgens Paulus aanvaard worden zonder dat hun overtuiging bestreden wordt.
Toch blijft het lastig. Wie moet wie aanvaarden? Om wat voor
aanvaarding gaat het? En waarom hebben mensen die alleen
groenten eten een zwak geloof?

- 14 -

De situatie
De antwoorden liggen verborgen in de tekst. Het gaat hier over
de christenen in Rome. Met de gebiedende wijs in het meervoud:
‘zorg ervoor dat [zij] welkom zijn’, richt Paulus zich tot de dominante groep onder de christenen in Rome. Deze groep eet ‘alles’, net als Paulus zelf, een minderheid eet alleen ‘groenten’.
Dit is een verhullende manier van spreken. Het gaat erom dat de
ene groep vlees eet dat volgens de andere groep onrein is. De
christelijke bijeenkomsten bestaan uit gezamenlijke maaltijden,
en Paulus vreest dat deze ruzie de bijeenkomsten laat ontsporen.
Daarmee komt de eenheid van de kerk in gevaar. Daarom drukt
hij de meerderheid op het hart om degenen die geen onrein vlees
mogen eten, van harte welkom te laten zijn in de christelijke bijeenkomsten. Dat betekent, kort gezegd, dat het menu aan hun
overtuiging moet worden aangepast.
De BGT vertaalt de tekst op een duidelijke,
expliciete manier: ‘De meesten van jullie geloven dat christenen alles mogen eten. Maar
sommigen hebben niet zo’n sterk geloof. Zij
geloven dat christenen geen onrein vlees mogen eten. Zorg ervoor dat ook die mensen welkom zijn als jullie
bij elkaar komen. Maak geen ruzie over dat soort verschillen’.
Zo is de situatie ook voor lezers van nu begrijpelijk.

Sterk en zwak
Volgens de beschrijving van Paulus staan er in de kerk in Rome
twee groepen tegenover elkaar: zwak en sterk. De christenen met
een zwak geloof eten geen onrein vlees en houden zich aan bijzondere dagen, zoals de sabbat en vastendagen. Zij houden zich
aan de Joodse spijswetten en andere voorschriften. De andere
christenen, die een sterk geloof hebben, houden zich niet aan de
Joodse voorschriften. De ‘zwakken’ zijn vooral Joodse christenen, al kon natuurlijk ook een heidenchristen besluiten om als
Jood te gaan leven. En de ‘sterken’ zijn vooral heidenchristenen.
Al kon ook een Joodse christen als Paulus bij de ‘sterken’ horen.
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De gezamenlijke maaltijd
Waar zit precies het probleem? Het probleem is de gezamenlijke
christelijke maaltijd. Dat is de viering van het christen-zijn. En
juist op die momenten komt er ruzie en onenigheid als ‘zwakke’
christenen te gast zijn bij een ‘sterke’ gastheer of –vrouw. Want
die bepaalt wat er op tafel komt. De sterke christenen speelden
een dominante rol. De zwakke christenen zijn kwetsbaar: hoe
konden zij tijdens de samenkomst de eenheid met Jezus Christus
vieren als er schalen met onrein vlees voor hen op tafel stonden?

De gezamenlijke maaltijd: viering van gemeenschap
Onze samenkomsten hebben veelal een ander karakter dan ze
hadden in de tijd van Paulus. Bovendien is onze levensstandaard
niet meer vergelijkbaar met hoe de meeste mensen, en ook de
meeste christenen, toen leefden. Elders in de wereld, bijvoorbeeld in Burkina Faso, zie je iets dat meer lijkt op de situatie van
de christenen in Rome. Na de zondagse dienst volgt daar een gemeenschappelijke maaltijd, die voor velen de enige warme maaltijd van de week is. Het is het hoogtepunt van de week, als samenzijn, als viering, als gemeenschap, en als maaltijd. Als dát
wordt verstoord door ruzie, ontwricht dat heel het christelijke leven.

De oplossing
Paulus biedt een oplossing voor dit
probleem. De zwakken mogen niet
meer zeggen dat de vleeseters Gods
straf verdienen. En de sterken mogen
niet meer neerkijken op degenen die
geen vlees willen eten. En in de praktijk moeten de sterken met de zwakken rekening houden: ze mogen geen
voedsel op tafel zetten dat de zwakken verhindert om aan de christelijke viering mee te doen.
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Geeft Paulus de zwakken gelijk? Nee, dat niet. De zwakken beroepen zich op de Joodse wet. Zij geloven dat christenen zich
daaraan moeten houden. Paulus beaamt dat niet. Hij zegt alleen:
jullie manier van leven, het houden van de sabbat en het afzien
van onrein vlees, dat doen jullie tot eer van God. En daarom is
het goed – voor jullie. Maar je mag het anderen niet opleggen.
En je mag anderen die zich er niet aan houden, niet veroordelen.
Paulus blijft dus staan op het standpunt dat we van hem kennen:
een christendom dat niet gebonden is aan de Joodse wet. Paulus
beschrijft zichzelf als de apostel van de heidenen. En hij staat
voor een christendom-invrijheid, zonder de Joodse wet. Hij
hoort bij de ‘sterken’. Maar de ‘zwakke’ christenen die als Joden
blijven leven, mogen niet in moeilijkheden gebracht worden. Ze
moeten juist beschermd worden en de ruimte krijgen.

De samenhang van de tekst
Romeinen 14:1-2 introduceert het probleem. De ‘sterken’ moeten ervoor zorgen dat de ‘zwakken’ zich welkom voelen bij de
gezamenlijke christelijke maaltijden. Het verschil tussen wel of
niet onrein vlees eten mag niet tot ruzie leiden.
In de rest van hoofdstuk 14 geeft Paulus een uitwerking van hoe
het wel en niet moet. In Romeinen 15:1 pakt hij de draad van
14:1 op. Nu beschrijft hij het volgens het ideaalbeeld van de
kerk. Tegenover ‘geen ruzie maken over dat soort verschillen’
(14:1-2) plaatst hij nu: ‘Wij moeten hen helpen, en niet bezig
zijn met wat goed is voor onszelf’ (15:2). En het element ‘zorg
ervoor dat zij welkom zijn’ (14:1), is nu: ‘Jullie moeten elkaar
dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus
heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.’ (15:7). Zo gaat de
kritisch-opbouwende bespreking van hoofdstuk 14 over in een
lofzang op de christelijke eenheid in hoofdstuk 15.

Vragen bij de tekst
Met welke toon spreekt Paulus in deze tekst? Boos, belerend,
liefdevol, autoritair, etc?
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Paulus kaart hier een groot probleem aan. Hij doet dat behoedzaam, voorzichtig. Hij heeft hier niet de scherpe toon die we van
hem kennen uit andere brieven. Hij is begaan met de christenen
in Rome, dat blijkt uit zijn
pastorale, opbouwende toon.
Tegelijk spreekt hij met autoriteit, zoals altijd. Hij spreekt
met het zelfbewustzijn van iemand die door God zelf als
apostel is aangesteld.
Wat bedoelt Paulus met de
woorden ‘sterk’ en ‘zwak’
geloof? Niet dat de sterken
‘meer’ geloven dan de zwakken. Niet dat de sterken een ‘beter’
geloof hebben dan de zwakken. Niet dat de sterken een onwankelbaar geloof hebben en dat de zwakken meer twijfelen. Het
gaat erom dat het geloof van de zwakken kwetsbaarder is en dat
van de sterken weerbaarder.

Kwetsbaarder
Waarom is het geloof van de zwakken kwetsbaarder? Omdat het
verweven is met een speciale levenswijze, de levenswijze volgens de Joodse wet. Dat maakt hun geloof kwetsbaar. Want in
situaties waarin die levenswijze geen ruimte krijgt, komt hun geloof in gevaar. Hun christen-zijn wordt dan belemmerd door zaken die – volgens Paulus – helemaal niet essentieel zijn. De sterken hebben een weerbaarder geloof, want hun geloof staat los
van menselijke normen en levenswijzen. Zij hebben als het ware
de handen vrij om Christus te dienen volgens de normen van het
goede nieuws (zie 14:17). Sterk zijn betekent dus ook: je kunnen
aanpassen aan verschillende sociale omstandigheden zonder dat
dit een hindernis vormt voor je geloof.

Ideaal van kerk
Hoe klinkt Paulus’ ideaal van de kerk (‘de eenheid van alle
christenen’) in zijn woorden door? Op verschillende manieren. - 18 -

Je ziet het aan bepaalde woorden die steeds terugkomen: ‘wij allemaal’ en ‘ieder van ons’ (14:4, 14:9, 14:12, 15:2, 15:5). Dit
zijn signaalwoorden in de Romeinenbrief. Paulus hamert er
voortdurend op dat alle christenen op dezelfde manier voor God
staan: ze worden gered langs de weg van het geloof. Dát is de
basis van de eenheid van de christenen. - Er is één Heer, die allen dienen (14:4), één God die allen oordeelt (14:12) en één
Geest die allen leidt (14:17). - Het ideaal van eenheid vormt het
thema van 15:1-13.

Omgaan met verschillen
Hoe wil Paulus dat de christenen omgaan met onderlinge verschillen? De verschillen mogen geen aanleiding tot ruzie zijn
(14:1-2). Je mag er een ander niet om veroordelen. En je mag het
er een ander niet moeilijk mee maken. Kortom: respecteer elkaar
en laat ruimte voor verschillen.
En Paulus gaat nog een stap verder. Het is niet alleen elkaar accepteren, maar ook en vooral elkaar steunen en helpen (14:19,
15:2). Juist doordat de sterken zich aanpassen aan de zwakken
bij de gezamenlijke christelijke maaltijden, laten ze zien wat hun
geloof sterk maakt: dat het losstaat van welke levenswijze dan
ook. De sterken kunnen het christelijke samenzijn vieren met een
maaltijd mét vlees, maar het kan evengoed zónder vlees, als dat
voor de aanwezige zwakke broeders of zusters nodig is. Juist
door ruimte te geven in plaats van te nemen, laten de sterken
zien waar het bij het christelijk geloof om draait.

Aanpak van Paulus
Hoe zouden we Paulus’ aanpak kunnen omschrijven? De sterken
hebben volgens Paulus gelijk. Zij begrijpen dat de christelijke
vrijheid je losmaakt van elke menselijke levenswijze, inclusief
de Joodse. Maar ze moeten die vrijheid gebruiken tot opbouw
van de zwakken. Dus moeten ze in de gezamenlijke vieringen
hun vrijheid aan banden leggen en ruimte geven aan de zwakken. Want die hebben moeite met de vrijheid die het geloof
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geeft. De zwakken moeten ruimte krijgen, maar ze mogen de
sterken niet veroordelen en niet hun visie opleggen.
In algemene termen: Wat te doen bij dit conflict tussen ‘sterk’ en
‘zwak’ in de kerk? De sterken maken bij gezamenlijke zaken
geen gebruik van de vrijheid die ze hebben, maar geven ruimte
aan het geweten van de zwakke. Maar de zwakken mogen de
sterken niet veroordelen om de vrijheid die hebben.
Bron: Website Raad van Kerken
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief
Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een
periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….
In overleg plaatsen we uw aangeleverde data graag in dit
blad . . .
Voor de verschijningsdata, etc. zie colofon blz. 1.
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