Samen kerken!
Samen op weg
In onze samenleving ontkomen we er niet aan om, als je doelen wilt bereiken, met anderen samen te
werken. Dit geldt voor het werk, het huishouden, het verenigingsleven, de politiek en welke vorm van
samen zijn ook maar. Een mens zal samen moeten werken omdat een andere vorm, alleen voor jezelf
gaan dus, tot onherroepelijk egoïstisch gedrag zal leiden met alle gevolgen van dien. Als we samen willen
werken dan is dat alleen mogelijk als we respect voor elkaar en elkaars standpunten hebben, ook al zijn
dat niet altijd de onze. Respect leidt tot verdieping en verbroedering omdat respect voortkomt uit liefde
tot elkaar. Waar liefde heerst, heerst geen vijandschap of eigenbelang. Op deze manier leren we op de
goede wijze met elkaar om te gaan en wordt het leven niet alleen mooier, maar ook ook zullen we veel
dichter naar elkaar toe groeien. De werkwijze en het gedrag van anderen kan ons helpen om een betere
samenleving te vormen, zoals ons gedrag en onze werkwijze anderen wellicht kunnen helpen een betere
wereld te maken.
De kerken vertegenwoordigen de leer van Christus, die Liefde predikt en juist de Liefde kan ons
verenigen, want die Liefde komt voort uit Liefde van God voor de mens. God kijkt niet naar ons zoals wij
mensen naar elkaar kijken; hij kijkt naar ons als levende zielen die Hij liefheeft; Hij heeft een welbehagen
in ons mensen. Voor Hem geldt die onvoorwaardelijke Liefde en Hij zal daarvan niet afwijken. Buiten
alle vormen die de Christelijke kerken aangenomen hebben is de werkelijke taak van de Kerk om het
Evangelie van God te verspreiden. Dit Evangelie spreekt over de Liefde van en tot God en daaraan gelijk
de Liefde tot elkaar. Verschillen in de diverse kerken zullen altijd blijven bestaan, net zoals er verschillen
in alle mensen zitten, maar wat ons verenigt zal de Liefde moeten zijn; we spreken toch immers van één
en dezelfde God en één en dezelfde Christus, Zoon van God !!
Zondag vieren we als kerken de Eenheid van de Kerken en dat zal niet de opbouw, de beleving en
inrichting van de kerk zelf zijn, maar wel en als enige de eenheid in het Evangelie Van Christus die ons
houdt aan de verlossing van de dood door Zijn sterven en opstaan uit de dood. Wat dreef Hem daartoe ??
De Liefde van God zijn de Vader voor de mens. Wij mensen, kinderen van de Allerhoogste, mogen
vanuit diezelfde Liefde elkaar ontmoeten en elkaar respecteren. Worden we er rijker van om dat te doen ?
Ja, want we mogen die geweldige Liefde dan zelf beleven en uitdelen. Ik nodig iedereen uit om die Liefde
en die eenheid zondag a.s. 22 januari te beleven in een Viering van de Eenheid in de oude kerk te Borne,
waarbij alle kerken vertegenwoordigd zijn om die Liefde en eenheid uit te stralen. Een gelegenheidskoor
uit al die kerken geeft aan hoe mensen op zoek zijn naar die Eenheid. We dachten dat we misschien wel
12 mensen konden vinden om dit koor te vormen; het werden er bijna 45, een schitterend aantal uit de
diverse Gemeenten en Parochies.
Iedereen is welkom om dit prachtige koor en de boodschap van God te mogen horen en beleven. De
dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie drinken. God heeft werkelijk een welbehagen in ons
mensen!! “Heer wat een voorrecht om in Liefde te gaan” (Opwekking 249).
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