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3. Hoe zijn we goed familie van elkaar? -wereldwijd -  (1 Kor 12:26; Fil 3:10) 
 
Een gezin in Nederland heeft gemiddeld 1,57 kinderen. Dat is geen groot 
gezin. Als we de gemeente in de Johanneskerk als gezin zien, is dat al een flink 
groter aantal broeders en zusters. Maar als de kerk het gezin van God, onze 
hemelse Vader is, bestaat dat gezin uit 2,2 miljard mensen. Het is een 
inspirerende belijdenis dat we ondanks al onze menselijke verschillen bij 
elkaar horen omdat we één Heer Jezus Christus belijden. 
Daarmee zijn we intensief verbonden met de wereldwijde kerk. In Rotterdam 
is die vaak heel dichtbij. We mogen ons verbonden weten in het lijden dat 
veel christenen wereldwijd overkomt. En als ‘één lid lijdt, lijden alle leden 
mee’(1 Kor 12:26). Je komt op voor je broers en zussen, die bedreigd worden. 
We lijden met hen mee, alsof het over onszelf gaat. 
De Bijbel wil daarin nog een spade dieper met ons. Voor christenen uit de tijd 
van het Nieuwe Testament was vervolging heel concreet. Ook Paulus heeft 
heel wat af geleden omwille van het Evangelie. Voor ons in het westen zijn dit 
soms ervaringen, die ver van ons af staan. Paulus wil dat echter dichterbij 
brengen. Hij schrijft in Filippenzen 3 dat hij wil delen in het lijden van Christus. 
Voor ons misschien een vreemde uitdrukking. Was het nu niet juist Paulus die 
vaak zegt dat het lijden van Jezus eenmalig en voldoende was voor ons 
allemaal. Kunnen wij daar iets aan bijdragen? Nee, dat niet. Maar Paulus zegt 
wel dat wij door ons lijden, door ons meelijden met anderen, kunnen delen in 
het lijden van Christus. En zo kunnen we Jezus beter leren kennen.  Paulus 
verheerlijkt het lijden niet. Maar het kan wel iets goeds brengen. Het kan ons 
dichter bij Jezus brengen. Dichterbij de kracht van de opstanding.  
Wij zijn in ons land en deze tijd bevoorrechte mensen. Maar zijn we nog 
opgewassen tegen weerstand, tegenslag of risico’s? God is geen Vader die 
alle risico’s voor ons wil wegpoetsen als een curling-ouder. In ons lijden en 
mee lijden leren we dieper verstaan wat Jezus voor ons gedragen heeft. En 
mogen we dieper beseffen wat we in het Avondmaal krijgen aangereikt. Dit is 
Mijn lichaam dat voor u verbroken is. Hij ging ons voor. 

Om nog eens over door te praten: 
Wat doen verhalen over de lijdende kerk in andere delen van de wereld met 
jou?  

 
Bijbelstudie –  
Lees Filippenzen 3: 7-11 nog eens. Wat is het verband met 
teksten als Romeinen 8 en 12 en 1 Korintiërs 12 en 2 
Korintiërs 11?  

 
Gebed –  
Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat U 
zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt U 
hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat Uw naam en 
Uw leer niet worden bespot, maar zij een getuigenis zullen 
zijn van Uw liefde zoals Paulus en Silas waren in de 
gevangenis. Geeft U hun kracht om wat U hun hebt 
toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij U zijn. 
(zie https://www.derekprince.nl/webshop/kaarten/gebed-
voor-vervolgde-christenen/)  

 
Delen & dienen –  
Hoe kun je lijdende broeders en zusters van het gezin van God 
ver weg en dichtbij tot bemoediging zijn?  

 
Liturgie – Uit Lied 835 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 
Thuis –  
Geloof je dat lijden of mee lijden als christen je dichter bij 
Jezus zou kunnen brengen?  

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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