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Inclusief!! 

Inleiding 
- Vooroordelen – en onze reacties 

De Geest doorbreekt de grenzen 
 

- God is de God die ziet en hoort –  
zelfs als de situatie niet anders is dan anders en erg is/lijkt 

 
- Term Gracist: Racist met de G van God er voor. 

Wat moet er veranderen…? 
Hoe wordt je een Gracist… hoe wordt je dat als kerk…? 

Samenstelling van Nederland 
- 16/17

e
 eeuw Nederland tolerant ten opzichte van ‘gelukzoekers’ en vluchtelingen vanwege religie 

- Spanjaarden, Portugezen, Duitsers, Fransen 
- verrijking van ambachten  - goud en zilversmeden, diamantslijpers 

Laatste 100 jaar 
- Jaren 30 en 50 – Chinezen – waar is geen chinees restaurant? (de eerste groepen chinezen kwamen 

als havenarbeiders eind 19de eeuw 
- Eind jaren ‘40 begin jaren ’50 - Onafhankelijkheid van Indonesië – Indonesiërs en Molukkers 
- Eind jaren ‘60 – gastarbeiders: Spanje, Joegoslavië, Italië, Turkije en Marokko, tijdelijk wordt permanent 

en met gezinnen 
- Halverwege jaren 70 – dekolonialisatie Suriname – 1975 Onafhankelijk 
- Vanaf de jaren ’80 – veel vluchtelingen, landen Afrika, Balkan/Oost Europa etc. 

Een paar getallen 

Bevolking; kerncijfers  2014 

Totale bevolking aantal 16.829.289,00  

Autochtoon aantal 13.234.545,00  

Allochtoon aantal 3.594.744,00  

Allochtoon, relatief % 21,4 

 
- Nederland kent zo’n 190 nationaliteiten 
- Groningen telt zo’n 150 verschillende nationaliteiten – waaronder veel studenten 
- En gehandicapten… 

Groningen heeft een relatief grote Dovengemeenschap 
- De verschillen tussen klassen wijken/plaatsen rondom Groningen verschillen enorm. (Vgl De Hoogte/ 

Wijert Zuid) 
 
Hoe je het ook went of keert, je hebt in Nederland, in Groningen gewoon te maken met mensen uit allerlei 
verschillende landen, culturen, achtergronden. Ook in de kerk… en daar moet je iets mee. 

De brief aan de Corinthiërs 
Paulus beschrijft in de opening van de brief hoe Hij God dankt dat God hen alle genade heeft geschonken in 
het kennen van Jezus, dat er in hen niets van de gaven van Gods Geest ontbreekt. Alles heeft Hij ze al 
gegeven. 
Vervolgens volgt er een stevige brief met nog meer bemoedigingen maar ook terechtwijzingen over zaken 
die niet goed gaat. Op moreel vlak, op praktisch vlak, etc.  
Paulus als man die van de gemeente houdt wijst de mensen die samen de kerk in Corinthe zijn terecht.  
Vervolgens geeft Hij een beschrijving van de kerk met allerlei verschillende taken, diensten en gaven, die 
samen toch een eenheid zijn, waarbij hij een vergelijking maakt met een lichaam. 
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1 Corinthiers 12:12 en 13 

12  Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 

13  Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen 
van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, 
of we nu slaven of vrije mensen zijn. 

 
Wat schrijft Paulus hier, niet gewoon ‘verschillende mensen’ die samen een eenheid vormen, maar Joden en 
andere volken (heidenen), slaven en vrije mensen. 
Dat is waar Teun vorige week over sprak. Hagar – gezien en gehoord door Gos. Een slavin, 
Petrus die als Jood het huis van een heiden betrad omdat God hem iets duidelijk had gemaakt: er is geen 
onderscheid meer tussen Jood en Griek, tussen vrije en slaaf, tussen cultuur, ras en afkomst, status of 
klasse. Wat betekent dat? 
Wat voor effect heeft dit op het gedeelte dat volgt? 
Meestal lezen we het met de geestelijke gave in ons achterhoofd – God geeft verschillende gaven aan 
mensen en samen… 
Ik ga het voorlezen, en lees het mee, of luister er naar, nu eens met vers 12 en 13 in gedachten: met ras, 
cultuur en klasse in gedachten. 

Lezen - 1 Corinthiers 12:14-27 
 

Exclusief of inclusief 
Maakt dat het begrip diversiteit en eenheid in de kerk niet ineens anders… 
Iedereen, ongeacht cultuur, ras of afkomst – Chinees, Groninger, westerling, Nigeriaan, Marokkaan of Syriër 
is uitgesloten. 
Of je een jong gezin bent, een student, alleenstaande, goed verdient of werkeloos bent, blind of doof, jong of 
oud, je hoort bij het lichaam… 
 
Hoe gaan we om met de andere? Als die al in onze kerk is. 
Wie missen er in onze kerk? Die, zoals we wel vaker signaleren, vooral bestaat uit hoger opgeleide jonge 
gezinnen en alleenstaanden. 
 
Een Gracist zou zich afvragen: 

- Wat doen we verkeerd? Waarom komen zij niet binnen? 
- Wat kunnen we doen om een brug te bouwen? 
- Wat communiceren we zodat we hen buiten houden? 
- Wat missen we als kerk waardoor deze mensen geen deel uitmaken van onze gemeenschap? 

Vragen om over na te denken, om over te bidden. 
En het begint natuurlijk nog dichterbij. Het begint bij onszelf, bij mijzelf, bij jouzelf. 
Hoe zijn onze contacten op het werk, in de buurt, etc.? 
Met wie gaan we om, wie komen er op onze feestjes? Allemaal mensen met de zelfde achtergrond, cultuur, 
klasse... 
 
Stel dat Jezus een feestje zou geven. Hoe zou de samenstelling van zijn groep gasten zijn? 
 
We kunnen onszelf de vraag stellen, lijken we werkelijk meer en meer op Jezus in alle gebieden van ons 
leven?  

- Weerspiegelen we het leven van Christus als Gracist of lijken we meer op Gracist?  
(het is natuurlijk ergens tussen deze twee in….) 

- Bevorder ik segregatie/scheiding tussen christenen door maar gewoon in mijn eigen voorkeuren en 
comfortzone te blijven hangen?  

- Bouw ik aan verzoening? 
Het vraagt een verandering van denken, een verandering van mindset. Ook hierin geldt dat we vernieuwd 
moeten worden in ons denken - naar een werkelijk Bijbels denken van inclusie. 
Wie in onze kerk bevinden zich een beetje aan de zijlijn, en sluit ik buiten om… welke reden dan ook. 
Internationals? Doven? Of andersom – horenden? 
Omdat taalverschillen zo lastig zijn? 
 
Ontwikkel een mindset een inclusief denken. Werkelijke verzoening over alle grenzen heen- ook al is de 
situatie er “nog niet”. We moeten de grond voorbereiden, denken, leven en doen vanuit exclusiviteit.  
Concreet voorstel: iedereen die in een uniculturele setting leeft kan zijn hart voorbereiden op verzoening. In 
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elk gebied van zijn leven. Op basis van de principes uit Gods Woord: Jezus die elke scheiding heeft 
weggehaald (Elke muur wordt neergehaald, elk bolwerk wordt afgebroken). 
Dat begint in je hart, in je denken. Dat begint bij het omgaan met de mensen die hier zijn, édn met de 
mensen die hier nog niet zijn. 
Het begint bij de omgang met je kinderen. 

Exclusief Doof 
Ik kom uit een doof gezin. Mijn ouders waren doof, de enigen in hun hele familie. En ze hadden vier horende 
kinderen. In de tijd dat ik opgroeide was er geen sprake van Dovencultuur of iets dergelijks. Er was wel een 
dovenwereld, een sterk verenigingsleven geheel los van de horende wereld. 
Hoewel er mensen, ook binnen de kerk, hun best deden dove mensen te betrekken heb ik dat, zeker als kind 
niet altijd als positief ervaren. We waren buitenstaanders. 
 
Voorbeelden: 

- Mijn vader had een harde stem in de winkel/bij andere kinderen – ik schaam me er voor 
- Mijn ouders ‘wisten veel dingen niet’ – wij werden naar mate we ouder werden steeds meer 

informatiebron 
 
Maar als ik zo terugkijk zie ik hoe mijn ouders keuzes hebben gemaakt die mij hebben gevormd 

- Gebrek aan info – leren in Bakkeveenweek – kinderfeestje 
- Kind als tolk – niet doen, zelf oplossen 
- Zondagochtend naar de horende kerk omdat wij, vond hij, naar de zondagsschool moesten 
- Gelijkwaardigheid versus minderwaardigheid. 

 
En later, ook hier in de kerk, heb ik van hem geleerd 

- Werkelijk betrokken willen zijn en elke keer moeite doen je aan te passen wat betreft communicatie 
- Lofprijzen/zingen – zelfs wanneer je niets aan de muziek hebt  

(het gaat toch om God? Zulke prachtige teksten) 

De grond voorbereiden 
Je kunt zeggen dat mijn ouders me hebben voorbereid op inclusief denken, ze hebben me niet vergiftigd met 
exclusiviteit denken, al dan niet bewust of onbewust. 
 
NGT-kerk Kadosh – geweldig,  een Chinese kerk – geweldig, het evangelie horen in je eigen taal is 
essentieel.  
Maar dat betekent niet dat Gods visie van een kerk vergaderd uit alle stam taal en natiën van de baan is. 
Ook deze kerken ontwikkelen naar een multicultureel kerk zijn in de breedste zin van het woord. Klassen, 
natien, en wat de NGT-kerk betreft ook horenden, desnoods met tolk. 
In de Hemel zal geen Engelse kerk zijn, Nederlandstalige kerk of ‘NGT-kerk’ zijn:  Jezus komt één bruid 
halen en niet een Harem. 
 
De Kerk van Jezus Christus is een kerk waarin alle delen van het lichaam werkelijk bij het lichaam horen. Dit 
uit zich in de lokale kerken.  
Ons denken en ons handelen moet veranderen naar het Bijbels model dat Jezus heeft gegeven:  

- een verzoening tussen mensen,  
- ongeacht ras, culturele achtergrond, handicap, klasse of status.  

Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven zijn of vrije mensen . 
Laten we inclusief worden, actief Gracist. 
Jezus laat het zien in zijn leven, sterven en opstanding. Niemand wordt buitengesloten. 
Dat gaat niet vanzelf en dat kost wat. Daar moet je aan werken. 
Dit moeten we voorbereiden en dat zullen we de komende weken doen in de preken – nadenken over en 
onze harten, onze kerk voorbereiden (vgl sloten graven) zowel bij jou thuis, in je wijk in de stad. 

Denk de komende week eens na over de volgende punten: 

- Waar in jouw omgeving zie je mensen die anders zijn (van ras, klasse, handicap, etc)? Loop de 
komende week bewust rond met die focus. Hoe gedifferentieerd is de samenleving in jouw directe 
omgeving? 

- Welke groepen mensen zie je wel/niet in onze kerk? Hoe erg vind je dat/vinden wij dat? 
- Lees 1 Corinthiers 12 nog eens een paar maal door met de gedachte van verschillende rassen, culturen, 

klassen. 
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Afsluiting Lezen 1 Corinthiërs 12: 14-27 in eigen beschrijving 
 

Immers, een lichaam bestaat niet uit één cultuur 
of klasse, maar uit vele. 

Als de Chinese vrouw tegen een Groninger zou 
zeggen: ‘Ik ben geen Groninger, dus ik hoor niet 
bij het lichaam, ‘hoort zij er dan werkelijk niet 
bij? 

En als het Nederlandse gezin met standaard 2,4 
kinderen tegen de internationale student zou 
zeggen: Wij spreken niet zo goed Engels, dus 
wij behoren niet bij het lichaam, ‘hoort het er dan 
werkelijk niet bij?  
Of andersom de Internationale student uit 
Nigeria zegt ik ben andere muziek gewend en 
spreek een andere taal dus ik hoor er niet bij. Is 
dat dan ook werkelijk zo, hoort hij er niet bij? 

Als echtparen tegen alleenstaanden zouden 
zeggen, je bent maar alleen, dat is niet goed, 
dus je hoort er eigenlijk niet bij, horen ze dan 
niet bij het lichaam. Werkt Gods Geest dan niet 
door hen? 

En als de horenden tegen de doven zouden 
zeggen, we hebben jullie niet nodig. Is dat dan 
waar? 
Of andersom de doven zeggen tegen de 
horenden, jullie beheersen geen gebarentaal 
dus jullie kunnen niet met ons communiceren, 
daarom horen jullie niet bij het lichaam.  
Horen ze er dan werkelijk niet bij? 

Of als iemand in een rolstoel zou zeggen, ik kan 
niet lopen en jullie wel, dus ik hoor er niet bij. 
Hoort hij er dan werkelijk niet bij? 

God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun 
eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat 
wilde.  
Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel 
zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 
Een lichaam met alleen maar horende 
getrouwde mensen met kinderen… 

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is, 
allemaal verschillend, die met elkaar één 
lichaam vormen. 

De bewoner van Wijert Zuid of Haren kan niet 
tegen de mensen in de Selwerderwijken 
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig. 

De Groningse (provincie) kerk kan niet tegen de 
Utrechtse (stads)kerk zeggen Ik heb je niet 
nodig, want wij zijn zo anders.  
Een Chinese kerk kan niet tegen de de Molukse 
kerk zeggen Ik heb je niet nodig. 

Maar ook de MC in Middelstum kan niet zeggen 
tegen de MC in Stad Noord, ik heb jullie niet 
nodig. De MC Zuid kan niet tegen de MC 
Vinkhuizen/Hoogkerk zeggen, jullie zijn zo 
anders ik heb jullie niet nodig. De MC in Beijum 
kan niet tegen de MC Leek zeggen ik heb je niet 
nodig. 

Integendeel, juist die delen van het lichaam die 
het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 
We hebben elkaar nodig om te zien hoe God 
werkt en hoe Zijn Geest de gehele kerk bouwt 
door het hele lichaam te gebruiken. 

De delen van ons lichaam waarvoor we ons 
schamen en die we liever bedekken, de delen 
die we minder achten en misschien het liefst wel 
zouden willen missen, behandelen we 
zorgvuldiger en met meer respect dan die 
waarvoor we ons niet schamen.  
Die hebben dat niet nodig. God heeft ons 
lichaam zo samengesteld dat de delen die het 
nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld 
worden. 

Dat maakt dat dwars door alles heen de eenheid 
van het lichaam wordt bewaard en wordt gezien. 

Alle delen omringen elkaar met dezelfde zorg. 
Er is niet een onderdeel in het lichaam van 
Christus dat we als onbelangrijk of niet gewenst 
aan de kant kunnen schuiven. Iedereen doet er 
toe. 

Wanneer Syrische christenen lijden, lijden alle 
andere mee; wanneer in Servie de kerk groeit 
en mensen Jezus leren kennen delen we 
allemaal in die vreugde en danken God. 

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder 
van u maakt daar deel van uit. 

 
 


