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Thema: “Jezus samen navolgen over grenzen heen”
(met de groeten van het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië)
Aansteken van de kaarsen

Mededelingen

Inleiding
Good morning – “goede morgen”
zo werden we elke ochtend vriendelijk begroet door de jonge vrijwilligers, als we de
heuvel opklommen naar de plaats van het wereldcongres waar gezongen en gebeden
werd en waar toespraken gehouden werden.
En als ik dan “selamat pagi” (goede morgen in Indonesisch) zei, glimlachten de jongeren
en antwoorden: “selamat pagi”.
Dus “selamat pagi”… (mensen laten herhalen)
Van de gastvrije en fiere Doopsgezinde Javanen heb ik batikoverhemden en deze
Javaanse hoed cadeau gekregen. Dan moet die ook eens aan doen en opzetten.
Vandaar. En zo doe ik u de groeten van onze zuster en broeders uit Indonesië van het
wereldcongres.
En om nog wat meer de sfeer te proeven van Java waar het Doopsgezinde Wereldcongres een paar weken geleden plaatsvond, wil ik jullie een Javaans lied laten horen
begeleid door een gamelan-ensemble, de typsich Javaanse muziekinstrumenten.
Laten we samen daarna luisteren:
Video “O Prince of Peace “ (Wereldcongresbundel 2022 nr.2 Javaans)
met gamelan-begeleiding
Bemoediging en Groet
Wat betekent dit lied?
Ik wil de tekst als Bemoediging en Groet nu in het Nederlands uitspreken.
- Daarna zingen we als antwoord in 3 talen “In de Heer schep ik mijn vertrouwen”:
O prins van de vrede, O heilige in de hoogte,
Wij komen hier bijeen, om uw boodschap te verkondigen
Rond de aarde stemmen alle volken in de roep
Om weer te weten de glorie van uw naam.
O God, we weten dat u een ieder en allen liefhebt,
Uit het westen of uit het oosten komen we vandaag.
Wij vertrouwen op U en horen uw soevereine stem.
O Jezus Christus, U bent onze Gids en bij wie we blijven.
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Zingen “In de Heer schep ik mijn vertrouwen”
(Wereldcongresbundel 2022 nr.25 Duits, Frans, Nederlands
Gebed
Rots in de branding, Bron van hoop, Trouwe God!
Voor de stilte zijn wij hier in onze onrust en drukte.
Voor het zingen en de muziek zijn we hier, omdat liederen en klanken ons goeddoen.
Voor bemoediging en gebed, voor woord en antwoord komen we samen,
want we hebben U en elkaar nodig.
Zo bidden we en vragen we, God, wees bij ons en in ons.
Vervul ons met uw liefde, met uw wijsheid, met uw troost.
Schenk ons, wat we nodig hebben,
dat we niet gek worden of de moed verliezen door de problemen
en zorgen om de toekomst.
Geef ons de kracht en de hoop, om ons blijven verzetten tegen wat ons uit elkaar drijft,
wat tweespalt veroorzaakt in onze samenleving, in onze kerk, in onze wereld.
Vervul ons met uw Geest, die ook de Geest van Jezus Christus is
- vandaag en deze hele week die komt en daarna.
Amen.
Inleiding
Op het wereldcongres hebben we in verschillende talen gezongen.
Het International Ensemble
of Choir leidde ons daarbij,
want er waren veel nieuwe
onbekende liederen te leren.
Veel lofliederen waren dat,
meer dan wij westerlingen
meestal gewend zijn te zingen.
Maar misschien zingen we
te weinig lofliederen – want
in onze wereldbroederschap
worden veel meer lofliederen op God gezongen.
En in het Psalmboek staan naast klaag- en andere liederen ook al heel veel lofliederen
op God.
Bijbellezingen:

Psalm 117 (1-2) en Psalm 147:1 t/m 11
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Zingen 969 (alle 4) In Christus is noch west noch oost

Slotdienst van het Doopsgezind Wereldcongres 2022, Zondag 10 juli, Holy Stadium, Semarang, Indonesië

Bijbellezing: Marcus 7:24-30 Jezus en de Syro-Fenicische
Zingen “True Evangelical Faith” Wereldcongresbundel 2022 nr. 36 –
Oorspr. tekst van Menno Simons (in Engels overgezet)
Preek / overdenking
“Jezus samen volgen over grenzen heen”.
Lieve gemeente, dat was het boeiende thema van het Doopsgezinde Wereldcongres in
Indonesië van 5 tot en met 10 juli.
Vandaag wil ik een paar kleine mozaïeksteentjes van dit mooie, inspirerende thema met
u delen.
I.
Laat ik beginnen met het evangelieverhaal. Jezus ontmoet over de grens, in het
buitenland een vrouw. In het Marcusevangelie wordt ze een Syro-fenicische genoemd,
in het Matteüs een Kanaänese. Fenicïërs waren in de oudheid bekend om hun havens
en (zee)handel met cederhout, purper, zilver enz. Tyrus en Sidon waren beroemde, rijke
handelssteden aan de kust van het huidige Syrië die met veel landen handeldreven ook met Israël.
Wat had Jezus als Jood in het niet-Joodse, zeg maar heidense Tyrus en omstreken
eigenlijk te zoeken? - Jezus was toch vooral gefocust op zijn eigen volk Israël. Jezus zei
het zelf: “Ik ben gezonden tot het volk Israël.”
Waarom begeeft Jezus zich naar Tyrus? - Het wordt ons niet verteld.
- Even aan de kust uitwaaien, wat buitenlandse lucht opsnuiven? Incognito ontspannen
van alle drukte en van mensen die aan hem trekken?
We weten dat Jezus zich regelmatig terugtrok voor rust, voor meditatie en gebed om bij
te komen. En waarom zou je daar niet de grens voor over steken, naar het buitenland?
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Jezus neemt intrek in een huis, maar typisch…zelfs daar lukt het hem niet om
onopgemerkt te blijven zoals Marcus in zijn verhaal fijntjes opmerkt.
Blijkbaar is de naam van Jezus als wondergenezer ook aan de andere kant van de grens
doorgedrongen en weet men hem te vinden – en laat men Jezus niet met rust.
Is dat waarom Jezus deze Syrofenische vrouw zo bars afwijst. Ze komt om Jezus te
vragen om haar zieke dochter alsjeblieft weer beter te maken.
Matteüs (collega van Marcus) laat in zijn versie van dit verhaal weten, wat zij tegen Jezus
zegt: “Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk
geplaagd door een demon.” (Matt.15:22b). Dit is heel eerbiedig en in de taal van
geloofsbelijdenissen zoals je die kent uit de vroege christelijke kerk. – Heel subtiel
markeert dit verhaal dus de overgang van het evangelie en het geloof in Christus naar
buiten de grenzen van het volk Israël.
Waarom wijst Jezus de vraag van deze Syro-fenicische vrouw af?
Is hij kribbig en kort, omdat hij in zijn rust en gestoord wordt? Want hij antwoordt haar
niet zo vriendelijk: iemand bij de honden te rekenen, klinkt bepaald niet aardig.
En wie te kennen geeft “Ik ben er in eerste instantie voor mijn eigen volk en niet voor
buitenlanders!” maakt zich misschien bij sommigen in eigen land populair, maar komt bij
buitenlanders koud en bot over.
Zit het toch dieper? Wijst Jezus deze Syro-fenicische vrouw af, omdat hij vooroordelen
heeft tegenover niet-Joden en buitenlanders? Kijkt hij soms neer op vrouwen, en met
name als ze vreemdelingen zijn?
II.
Waarom gedraagt Jezus zich niet zoals andere joodse wonderdoeners? Zoals
bijvoorbeeld Elia die de weduwe uit Sarepta (ook al uit dat gebied) hielp?
Of zoals Elisa, die de Syriër Naäman tot genezing bracht in de rivier de Jordaan?
In dit verhaal gaat het om barrières, een diepe kloof. Het gaat om de moeilijke relatie
tussen rijke en arme volken. Want Marcus noemt deze vrouw een Griekse van
Syrofenicische achtergrond. Zij hoort dus tot de kleine Griekstalige bovenlaag in het
oosten van het Romeinse keizerrijk, die je ook in de steden Tyrus en Sidon vindt.
Tegenover haar staat Jezus als iemand van het achtergebleven gebied, dat juist door
die rijke handelssteden economisch uitgebuit werd: goed genoeg om goedkoop brood
te leveren. - Twee werelden ontmoeten elkaar hier: arm en rijk, eerste en derde wereld
zouden we zeggen.
Zo begrijpen we iets beter wat Jezus bedoelt, als hij heel direct en duidelijk zegt: “Eerst
moeten de kinderen genoeg te eten krijgen, het is niet goed om de eigen kinderen het
brood af te pakken en het de honden (hondjes) te voeren.”
Ik hoor in die woorden van Jezus het verzet van al die mensen, al die volken die
uitgezogen en leeggeplukt worden door andere mensen en andere volken. Ik bedoel die
lelijke VOC-mentaliteit, of dat hebberige koloniale gedrag dat steeds meer en nog meer
vraagt en zwakkeren hulpeloos maakt.
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“Hebben jullie nog niet genoeg…moet je nog meer van me hebben. Het is niet eerlijk om
alles af te pakken wat de kinderen van mijn volk nodig hebben om te leven. – Hou toch
op ons voedsel en ook nog onze geestelijke bronnen van ons te pakken te krijgen.”
Let op: Jezus zegt niet, jullie krijgen niets meer van ons. Ga weg! Hij protesteert alleen
tegen eigenbelang dat te ver gaat, omdat het alsmaar pakt en niet geeft.
III.
Dan de reactie van de vrouw: ik bewonder de reactie van de Syro-fenicische op de harde
woorden van Jezus. Zij accepteert deze kritische woorden van Jezus, zonder gekrenkt
of beledigt af te druipen.
Ze blijft en ze gaat in een verrassend bescheiden en wijze toon op die afwijzing in. En
daarmee neemt ze Jezus serieus. En daarmee helpt ze Jezus en zichzelf over een
enorme drempel. Jezus en deze vrouw ontmoeten elkaar over grenzen heen…grenzen
van een bitter verleden, grenzen van gegroeide vooroordelen misschien, grenzen van
verschillen in positie en beleving en levensperspectief.
Door de geestigheid van die vrouw, het vermogen te relativeren en jezelf niet zo doodserieus nemen, komt er begrip en een opening tussen hen…de grenzen gaan open.
“Heer, de hondjes onder de tafel eten toch alleen maar de kruimels op die de kinderen
laten vallen.” Je moet maar durven. – En Jezus erkent haar moed en bescheidenheid
met bewondering, ze overtuigt hem daardoor. Jezus zegt namelijk tegen haar: “Dat hebt
u goed gezegd. Ga naar huis, de kwade geest heeft uw dochter verlaten.”
In de versie van Matteüs van dit verhaal noemt Jezus die houding van de vrouw zelfs
geloof of vertrouwen (dat is hetzelfde). “O vrouw, groot is uw vertrouwen/geloof! Wat u
verlangt, zal ook gebeuren.“ (Mat.15:28b). Zou dat ook geloof zijn, als je niet laat
afbrengen om barrières, grenzen of een diepe kloof te trotseren, al zij het omwille van je
eigen kind.
IV.
Jezus samen navolgen over grenzen, over barrières heen. Dat betekent niet naïef zijn
en doen alsof er geen grenzen en obstakels bestaan, geen misverstanden, geen
vooroordelen.
Vrede, verbinding en verzoening komen niet vanzelf, maar kosten moeite en soms
klinken er bittere of harde woorden…maar hopelijk ook bescheiden en wijze woorden
die deuren en grenzen openen.
Laat ik u vandaag alvast twee kleine
voorbeelden vertellen die ik oppikte
vóór en tijdens het Wereldcongres.
Meer volgt later nog eens. Voor mij
zijn het concrete en daarom ook
inspirerende voorbeelden van wat het
betekent “Jezus samen navolgen over
grenzen heen.”
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Voorbeeld 1: Dit is een foto van een Moskee en een Vermaning bij Pati in het noorden
van Java.
Ik ben er geweest met Teguh Karyan-to, docent van het Doopsgezinde Seminarie en
begeleider bij mijn be-zoeken bij verschillende plekken in het Muriah-gebeid in het
noorden van Java. Dat was een paar dagen voordat het congres begon.
Op een avond gingen we naar een welkomstavond van deze Doopsgezinde Gemeente
over vriendschap en vrede tussen moslims en christenen. We werden er heel hartelijk
ontvangen en begroet.
Wat direct indruk op me maakte is dat de Doopsgezinde Kerk tegenover de Moskee is
gebouwd. En deze beide godsdienst-gebouwen zijn bewust met elkaar verbonden door
een gezamenlijk plein en overdekt door een dak over dat plein dat de beide gebouwen
verbindt. Dat is bewust zo gedaan. De band tussen deze twee geloofsgemeenschappen
wordt gekoesterd en is hartelijk. Hier bezoeken moslims christenen om een goede kerst
te wensen; en christenen bezoeken moslims met goede wensen bij het afsluiten van de
ramadan. Ze treffen elkaar op het gezamenlijk voorplein voor gesprekken en gezelligheid.
De doopsgezinden hebben zelfs de muur vóór hun kerk afgebroken en er een open te
schuiven hek geplaatst. Ze zeggen: “Zo kunnen we elkaar nu beter zien.” Ze organiseren
samen vredesworkshops voor de samenleving. Voor mij is dat een zichtbaar teken voor
wat Jezus bedoeld heeft met “over grenzen heen contact met elkaar zoeken”, goede
buren voor elkaar zijn. Daar kunnen wij islamofobe Europeanen veel van leren!
Op het wereldcongres waren er verschillende workshops over vrede tussen moslims en
christenen. Voor Indonesische Doopsgezinden is dit heel belangrijk; vredestheologie in
de praktijk. Ik heb een workshop bezocht van een instelling voor Vredeseducatie met
jongeren. Deze instelling organiseert meerdaagse kampen waarin jongeren van moslim
en christelijke achtergrond elkaar ontmoeten. Ze leren elkaar kennen en krijgen begrip
voor elkaar. Ze lezen samen stukken uit de koran en de bijbel en vergelijken en
bespreken die met elkaar. Zo ontstaat er begrip en vriendschap over de grenzen heen.
Voorbeeld 2:
Op de volgende foto ziet u Baharti Mutabesha
Chirusha uit de Democratische Republiek Congo (hij
gaf me toestemming om de foto te tonen).
Weet u, gesprekken aan tafel bij de maaltijd waren
minstens zo boeiend en belangrijk als de lezingen en
workshops van het Wereldcongres. Ook zo leer je
waardevolle inzichten en maak je persoonlijk kennis
met de ene of ander zuster of broeder.
Zo heb ik dus een keer bij het eten bij Baharti gezeten
en met hem gepraat. We stelden ons voor. Hij ve-rtelde mij dat hij met zijn gezin in een
vluchtelingenkamp in Malawi woont, omdat Congo nog steeds onrustig is en oorlog is.
“Ik bid niet meer voor Rusland.” zei Baharti ferm tegen mij. Ik schrok er wat van: “O, je
bedoelt voor de oorlog in Oekraïne?” vroeg ik hem. “Ja, dat bedoel ik”, antwoordde
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Baharti, “ik bid niet meer voor Oekraïne, want de oorlog duurt daar een paar maanden…
en iedereen schiet daar te hulp en bidt voor hen.
Bij ons duurt de oorlog nu al meer dan 20 jaar…en iedereen is ons vergeten. Niemand
komt ons helpen…in Congo en in de vluchtelingenkampen. Daarom bid ik niet voor
Oekraïne.” zei Baharti.
“Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Weet je, Baharti, voor ons Europeanen is oorlog ineens
weer zo dichtbij dat onze aandacht zo gericht is op Oekraïne. Misschien is dat ook
typisch dat een mens maar heel kort gefocust is op iets en de aandacht snel, veel te snel
weer op iets nieuws richt en het andere uit het oog verliet. Ik denk dat dat ook met ons
gebeurt. Dat is begrijpelijk, maar het is niet goed. Er zijn zoveel oorlogen in de wereld.”
Baharti knikte me begrijpend toe. We hebben samen verder gepraat. Baharti vertelde mij
dat hij verschillende Doopsgezinde gemeenten had gesticht in Malawi en elders. Maar
hij voelde zich geroepen om terug te keren naar zijn land. “Ik heb een visie voor mijn land
en daar wil ik aan meewerken. We hebben in Congo beter en gezond leiderschap nodig,
want in ons land is veel corruptie. Ons land heeft betere educatie nodig voor kinderen,
zodat ze een toekomst hebben. En ons land heeft kerken nodig waar liefde en geloof
van uitgaat. En ik wil daaraan meewerken.”
Ik heb mijn collega Baharti beloofd dat ik aan hem zal denken en voor hem zal bidden.
En dat ik thuis met mijn gemeente, de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer, zijn verhaal
zal delen en zal vragen om te bidden voor hem en voor zijn land Congo – en hen niet te
vergeten.
Er zijn veel meer voorbeelden te bedenken die gaan over “Jezus samen volgen over
grenzen heen”. Vandaag laat ik het eerst bij deze drie voorbeelden:
1. het verhaal van de ontmoeting van Jezus en de Syrofenicische vrouw,
2. het verhaal van de Moskee en de Vermaning van vredesambassadeurs in Pati en
3. het verhaal van Baharti met zijn geloofsvisie – ook weer om grenzen te verleggen en
barrières te doorbreken zoals Jezus dat doet voor de vrede van Gods koninkrijk. Amen
Muziek
Open Ruimte
Gebed en Onze Vader
God, help ons dat onze aandacht niet eenzijdig is, op Europa en ons zelf gericht.
Zegen ons met een ruime blik en meer begrip voor wat in andere delen van de wereld gebeurt,
wat op onze planeet gebeurt, wat in het hart en in het leven van een ander omgaat.
Maak toch dat wij meer out of the box durven denken en handelen, dat we grenzen en verschillen
serieus nemen, maar ons niet daardoor laten bepalen en beperken.
Geef ons een gevoel daarvoor, hoeveel brede en wijder uw koninkrijk is dan ons beperkte
wereldbeeld en onze vooroordelen ons doet denken.
Herinner ons aan hen die we zo gauw vergeten, omdat hun nood en ellende zo ver van ons bed
zijn of omdat we geneigd zijn om dicht bij huis te blijven en al het andere ons niet zo boeit.
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Vandaag bidden wij daarom speciaal voor Baharti, onze doopsgezinde broeder uit Congo en nu
in Malawi. Voor zijn land dat al decennia in oorlog en ellende is, zolang dat we het vergeten…en
voor al die schroeiplekken op aarde zoals Syrië en Afghanistan.
Zegen mensen zoals Baharti die ondanks alles een visie hebben en hopen en geloven in een
betere toekomst in vrede en gerechtigheid. God, dat zij hun, dat wij onze visie en vertrouwen
vasthouden en niet verliezen.
Vandaag bidden we voor de mensen van de Moskee en de Doopsgezinde Gemeente in Pati.
Dat ze met elkaar blijven leven als vrienden en goede buren, en zo als getuigen in hun omgeving
en voor de wereld dat U een God van liefde en vrede bent.
Zegen mensen zoals zij, waar ze ook leven op aarde, die niet tweedracht zaaien maar allerlei
muren afbreken om elkaar beter te kunnen zien en te begrijpen.
Vandaag bidden wij: maak ons steeds meer tot volgelingen van Jezus, die kritisch de waarheid
durven te zeggen, opkomen voor de kwetsbaren en benadeelden en tegelijkertijd bereid om zich
te laten overtuigen van de goede bedoelingen ook van hen die anders geloven, anders leven
anders zijn dan wij.
Maak ons bereid om over onze vooroordelen en bittere ervaringen, onze reserves en
angstvalligheden heen te stappen omwille van onze roeping als leerlingen van Jezus Christus.
God, hoor ons bidden, als we nu in de stilte met u delen, wat ons verheugt en wat ons beangstigt.
We vertrouwen onze persoonlijke gedachten en bidden nu in de stilte tot U:
….stilte…
Samen bidden we nu tot U in de woorden van Jezus: ONZE VADER in de hemel!...

Collecten
Zingen “May the Peace of Christ…” Wereldcongresbundel nr. 11
(Japans, Engels, Nederlands)
Zegen (samen)
Laten we nu samen de zegen uitspreken – voor elkaar en voor anderen – en speciaal
voor hen die het moeilijk hebben of vergeten worden in deze wereld:
De Eeuwige zegent je en behoedt je!
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je
en geeft je vrede! Amen.
Zingen uit Zingenderwijs nr. 57 “Gezegend gaan we nu van hier…Amen”
= melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft”

Gezegend gaan wij nu van hier
en God gaat met ons mee
en geeft ons moed en levenskracht
zo gaan wij niet alleen. Amen
Doven van kaarsen

