SAMEN KERKEN.
Laat de Liefde zegevieren
De uitspraak “Laat de Liefde zegevieren” is een wens als wel een opdracht van Jezus Christus aan de
mensen. Het is zo vlak na Pinksteren een mooie gelegenheid om eens na te denken over hoe Pinksteren
invloed heeft hoe we in ons dagelijks leven met elkaar om gaan of soms niet omgaan. Met Pinksteren is
de Heilige Geest uitgestort in ons mensen. Een groot geschenk van God omdat Zijn Geest ons overtuigd
van de waarheid, maar ons ook vervult van de Liefde voor Hem en voor elkaar. Door Pinksteren mogen
we ervaren wat God ons heeft beloofd en dat wij door de wijsheid van Zijn Geest de Bijbel kunnen
begrijpen. Die Geest kent vele gaven, waarvan de Liefde de belangrijkste is. In ons dagelijkse leven, met
mensen van verschillende gezindheid, geaardheid of ras, komen we zaken tegen waar we verschillend
over denken. Het is goed om vooral de moeite en de tijd te nemen om over die verschillen samen te
spreken en na te denken. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat we daarna anders kijken naar die
verschillen. Ook is het zo dat we buiten de verschillen de overeenkomsten op moeten zoeken; we zullen
daar soms erg veel moeite voor moeten doen.
Waarom, zult u zich kunnen afvragen; je kunt toch ook gewoon je eigen gang gaan en je concentreren op
datgene wat jou beweegt en laat die ander zijn “ding” doen.
Ja, dat kan, maar komen we dan niet terecht in een wereld waarin ieder voor zich gaat en op den duur
helemaal niet meer geïnteresseerd is in een ander mens? Al te veel worden in deze tijd hele groepen
mensen onderdrukt of in een kwaad daglicht gesteld. Veelal is de oorzaak dat men zich niet verdiept in
die ander en dan gaat inderdaad iedereen zijn eigen weg.
Als mensen onderling, als individuen, zijn we afhankelijk van elkaar en daar is niets mis mee; het gaat
pas fout als we uitsluitend voor onszelf opkomen en denken dat wij altijd gelijk hebben en daardoor een
grote onverdraagzaamheid aan de dag leggen. Veel gestelde doelen zullen dan nooit bereikt worden
omdat we alleen de verschillen zien en vasthouden aan onze, veelal starre, houding. Hier komt de
uitspraak van Jezus Christus van pas: “Blijf in mijn Liefde”, want als we dat doen dan werken we onder
de liefde en die doet een ander geen kwaad; nee die bouwt de ander juist op en een samenwerking
gebouwd op deze wijze levensweg leidt tot een hechte en vredelievende band met elkaar.
Tot slot wens ik eenieder van ons de kracht van de Liefde toe om samen onder die overgankelijke Liefde
van Christus de toekomst in te gaan. Als we de Liefde naar elkaar vooropstellen dan zijn we in staat om
elkaar te accepteren en de verschillen te overbruggen. We gaan samen met de Geest van God opdat die
Geest mag zegenvieren
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