
Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst
Emmen, 17 september 2017

 Jaarthema: relatie – geschenk ?!
Startzondag

0. Vooraf inzingen m.m.v. muziekgroep

1. Votum 

2. Vredegroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

3. Zingen: U roept ons samen (Sela)

4. Gebed

5. Intro op het jaarthema, gevolgd door groepsgesprek

6. Zingen Opwekking 767

7. Bijbellezen: 1 Korintiërs 12:12-30 (gelezen door...)

8. Preek, gevolgd door groepsgesprek

9. Zingen: Opwekking 378

10. Kinderen komen in de kerk, bijdrage van de kinderen

11. Dankgebed

12. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)

13. Slotzang: Opwekking 705

14. Zegen.
De HERE zegene en behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 
genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. 

Relatie – geschenk ?!   Overdenking n.a.v. 1 Korintiërs 12, door Jan Haveman, Emmen, Startzondag  2017 1



Overdenking over het Jaarthema 2017-2018    Relatie – geschenk ? !
Emmen, 17 september 2017

Intro
[dia1] Relatie – geschenk ?!
Dat is het nieuwe jaarthema.
Relaties zijn voor een mens heel belangrijk. 
Ga maar na: contact, daar kun je gewoon niet zonder.
De een kan wat beter dan de ander tegen een tijdje alleen zijn, maar altijd helemaal zonder
andere mensen... daar moet je toch niet aan denken! 
Wat zou dat een rare, nare wereld zijn.
Wij mensen zijn gewoon relationeel en sociaal geschapen; juist in relatie tot iets of iemand 
anders kom je tot je recht en bestemming, tot bloei
Wat is God goed dat Hij niet alleen Adam schiep, maar naast hem ook Mannin.
Zo, als man en vrouw, is de mens evenbeeld van de Schepper.
Want ook God Zelf is – zou je kunnen zeggen – in Zichzelf relationeel.
In Genesis 1 lees je: Laat Ons mensen maken. Ons – Vader, Zoon en Geest.
De drie-ene God verhoudt Zich op een ondoorgrondelijke maar volmaakte manier tot 
Zichzelf.

Relatie – geschenk ?!
De HERE God heeft ons als mens geschapen in vier fundamentele relaties: [dia2] tot God, 
tot elkaar als mensen, tot de schepping/leefomgeving, en tot jezelf.
En wat was dat goed en mooi – als je de situatie in het Paradijs indenkt...
Heerlijke omgang van mens tot mens en van mens tot God en van mens tot de schepping.
Daar is een flinke kink in gekomen door de zondeval. [dia3]
Al die relaties waarin we als mens staan zijn daardoor verstoord geraakt – zo vreselijk!
En wat merk je dat steeds weer.
Ook als het gaat om de relatie mens tot mens, waar we ons vanmiddag op willen 
concentreren.
Je merkt het in vriendschappen, je merkt het in je huwelijk, op je werk, op school...
Het individualisme speelt een grote rol.
Veel relaties staan onder druk. 
Er gaan nogal wat relaties stuk. 
Je hebt wel virtueel en digitaal contact (je vriendenlijst op Facebook of Instagram), maar 
heb je wel echt contact? 
Om mekaar in de ogen te kijken – eerlijk contact, open, van hart tot hart?
Rekening houden met anderen vinden we moeilijk, omdat iedereen vooral zijn eigen norm 
is geworden. 
Elkaar ergens op aanspreken is lastig – ze zien je aankomen!
Mensen, ook kerkmensen, leven steeds makkelijker langs elkaar heen ('los zand'). 

[dia4] Relatie – is dat eigenlijk nog wel een geschenk?
We geloven toch dat dankzij Jezus Christus al die relaties weer hersteld zijn?!
Wat hebben we als kerkmensen werkelijk met elkaar? 
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Ervaren we relaties, ook binnen de kerk, als een geschenk, of juist niet? 
Gaat die ander je echt aan het hart, heb je hem/haar werkelijk lief? 
En hoe laat je dat dan blijken?
Daar willen we ons dit jaar op bezinnen, met elkaar over praten en nadenken, en proberen 
er ook daadwerkelijk iets mee te doen, relaties meer en meer handen en voeten geven.

Om dat te doen gaan we nu eerst met elkaar in gesprek, in groepjes.
Wat heel belangrijk is bij een relatie, is dat je elkaar wat beter leert kennen, en vertrouwen.
Je moet vaak een drempel over geholpen worden om je kwetsbaar op te stellen.
Daarom beginnen we heel basic, niet met moeilijke of spannende vragen, maar door het 
gewoon over onszelf te hebben, en dat met elkaar te delen.
(volgt groepsgesprek, volgens aanwijzing 'eerste hand')

Overdenking 
[dia5] Relatie – geschenk ?!
In de preken over de Tabernakel hebben we 't er over hoeveel waarde de HERE God hecht 
aan ontmoeting, aan contact, aan relatie – en wat is dat bijzonder en geweldig, dat de 
heilige God met ons kleine, zondige, sterflijke mensjes zo intiem wil omgaan!
En dat we, zoals we vanmorgen hebben gezien, dat we zonder angst bij de HERE God 
mogen komen, omdat er dankzij het Lam dat geslacht is – en voor ons is dat onze Heer 
Jezus Christus – dat er dankzij Hem vrede en verzoening is.
Laten we daarom bovenal steeds de ontmoeting met onze God zoeken, daar echt tijd voor 
maken, verbinding met de Almachtige.
Luisteren naar zijn stem in de stilte, en in het lezen in de Bijbel, zodat we de Heilige Geest 
ook gelegenheid geven in ons en met ons bezig te zijn.
Doe dat persoonlijk, maar laten we het ook gezamenlijk doen, op een Bijbelstudieclub of 
vereniging, op catechisatie!
Dat is echt het allerbelangrijkste: luisteren naar God.

Op zo'n zondag als deze, waarop we samen het avondmaal vieren, komt niet alleen onze 
relatie tot God, tot onze Heer Jezus Christus, heel sterk naar voren, maar ook de 
verbondenheid als Gods kinderen tot elkaar, als leden van een lichaam.
En wat is dat een geweldig krachtig beeld: [dia6] dat lichaam van Christus, dat wij NB! met 
elkaar vormen.
God geeft ons in geloof aan elkaar.
In Christus worden we aan elkaar verbonden.
Je kunt niet wel aan Jezus verbonden zijn en tegelijk zoiets hebben van 'ja maar jou heb ik 
niet nodig' – da's onbestaanbaar!
Onze Heer verbindt ons aan elkaar. Punt.
We hebben het met elkaar te doen. Klaar uit.
Ja, ook met die vervelende en zeurende en klagende en opschepperige en ...
Sterker: alleen samen kunnen we het ook doen: kerk zijn, lichaam van Christus zijn.
In je eentje ben je geen lichaam van Jezus, zoals ook een hand alleen geen lichaam is.
En in onze individualistische tijd is dat best een uitdaging: samen, met elkaar.
Geven en nemen. Niet: ik!, maar: wij!
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De gemeente is een gemeenschap van mensen die samen lichaam van Jezus zijn. 
En daarom een plek van onderlinge liefde, vertrouwen en veiligheid. 
Waar je terecht kunt met twijfel, vragen en verdriet – als één lid lijdt, lijden alle leden mee...
Een plek waar je kwetsbaar kunt zijn – dat zou het tenminste moeten zijn. 
Maar kan dat echt? 
Ben je echt? Of speel je een rol?
Volgens mij zijn er best mensen waar het van buiten allemaal prima lijkt, maar waar van 
binnen toch van alles aan de hand is. 
Zo van: ik lach wel, maar ben niet blij...
En maar de schijn ophouden, totdat je er moe van wordt. 
En waarom doen?
Vanwege een vervelende ervaring in het verleden? 
Die keer dat je wel kwetsbaar durfde zijn, maar er helemaal verkeerd op werd gereageerd –
met onbegrip, veroordelend, noem maar op...?
Zo jammer!

Als iedereen zich nou 's kwetsbaar opstelt. 
En stopt met doen alsof hij/zij het allemaal prima voor elkaar heeft.
Eerlijk zijn – erkennen dat je zelf ook best wel 's zwak bent en twijfelt, en het allemaal niet 
zo precies en zeker weet.
Eerlijk zijn – erkennen dat je er zelf soms ook gewoon niets van begrijpt, hoe het gaat in de
wereld en in je eigen leven – de weg die God met je gaat...
Eerlijk zijn – erkennen dat je die ander gewoon nodig hebt, dat we elkaar nodig hebben, 
om samen te lachen en feest te vieren, maar ook om samen te huilen.

Zo kun je echt samen lichaam zijn.
In 1 Korintiërs 12 gaat het o.a. over de hand.
Daar wil ik nu nog even op inzoomen. [dia7]
Want wat kun je met je handen veel doen.
Iemand heeft iets gedeeld, zich kwetsbaar, open, eerlijk getoond.
Ga dan niet gelijk een heel verhaal houden (je eigen verhaal), geef niet gelijk een oordeel 
of een heleboel adviezen.
Als er iets is wat je herkent, geef die ander dan een hand.
Of leg even een hand op z'n schouder, of omarm 'm – uiteraard gepast en fijngevoelig.
Als er iets is voorgevallen reik dan je hand – ga naar die ander toe, en praat het uit, zoek 
de vrede, vanuit de houding die de Bijbel je leert: de ander hoger achten dan jezelf.
Als je merkt dat er hulp nodig is, bied dan een helpende hand.
En omgekeerd: schaam je niet je hand op te houden en om hulp te vragen.
Aanvaard dat een ander je de hand reikt, je omarmt, je hulp biedt.
Pas dan kun je echt 'een hand en een voet' voor elkaar zijn.
[dia8] Hoe gebruik jij je handen?

Het is niet alleen mooi om handen te hebben, het is ook mooi om een hand te zijn.
Wat kun je als hand veel voor een ander betekenen.
Een 'uitlaatklep' en 'praatpaal' zijn – een bezoekje brengen, een kopje koffie drinken, 
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uitnodigen om te komen eten.
Aandacht geven, die ander werkelijk zien.
Die zware last verlichten, door het voor een deel van hem/haar af te nemen – uiteraard in 
goed overleg en met instemming.
Samen een vuist ballen en boos, verontwaardigd zijn, recht zoeken.
[dia9] Hoe kun jij hand zijn?

Wat zou het mooi zijn als we zo samen werken aan betere, mooiere, diepere relaties.
Open, eerlijk, kwetsbaar.
Afhankelijk van elkaar, en samen van God.
Dankbaar dat Hij zijn handen om ons heen houdt en draagt en stuurt en leidt.
Dankbaar dat Hij ons aan elkaar geeft.
En relaties echt zien en ervaren als een geschenk!

Daarover willen we nu samen in gesprek.
Ik wens u / jullie / ons samen een gezegend nieuw seizoen.

Dankgebed

Zegen op het nieuwe seizoen
 de catechese (catechisanten, catecheten)
 de Bijbelstudieverenigingen
 maak dat we beseffen hoe belangrijk allereerst en bovenal het luisteren naar U is, de

stilte, het lezen in de Bijbel waardoor de heilige Geest ook echt in ons kan werken
 groeien in liefde tot God en elkaar
 steeds meer gestalte geven aan Christus, elke dag, op iedere plek
 groeien in goede relaties tot elkaar – open, eerlijk, kwetsbaar
 echt lichaam van Christus zijn – bewogen met elkaar, elkaar zien, elkaar liefhebben 

met de liefde van Christus (buddy's!)

Gebed voor Ron Dijkhuizen: geopereerd aan navelbreuk, veel last van, pijnlijk, nog wel uit 
de running – lastig voor hem. Zegen hem en ook Selma.

Gebed voor het werk van Eleos waarvoor gecollecteerd wordt, ook zo kunnen we elkaar 
helpen en steunen met professionele hulp als dat nodig is. Zegen de werkers bij Eleos 
maar zeker ook iedereen die daar geholpen wordt, zodat ze er ook echt baat bij hebben.
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