
De kunst van inclusief denken 

The art of inclusion



Ownership ? eigenaarschap

- huur auto vs eigen auto

Vakantie in Schotland kregen we deze huurauto. Super mooi, spinsplinter nieuwe auto. Daar ben je zuinig op, denk je… maar het is een huurauto. Alle ongemakken, van 
krasjes, deukjes etc etc, koop je af als je hem huurt. Enige binding die je met zo’n auto hebt is dat het je van A naar B brengt. Je vult de tank bij als je hem weer inlevert 
en je laat de auto los… geen binding, geen probleem.


De suzuki swift was mijn allereerste auto. Geen nieuwe, veel km gereden, deukjes, krasjes, maar het was wel mijn auto. Die auto, daar hadden wij voor gespaard en 
uiteindelijk konden we dus deze auto kopen. Met alle lusten en lasten erbij. Iedere kras doet weer zeer. Je denkt na over onderhoud, APK, wanneer moet hij weer een 
wasbeurt etc etc. Je hebt er zorgen van, maar het is wel mijn auto…Hoewel hij niet perfect,nieuw of voor aanziende zorgde, nam ik deze auto serieus omdat het een deel 
van mij was…


Waar we het vandaag over gaan hebben in de serie Gracism, heeft alles te maken dit fenomeen huurauto vs eigen auto Of anders gezegd…



Datum

“ Ik neem je serieus” 
“ I will consider You”

1 kor 12: 24-25

In deze prekenserie die we GRACISM noemen, een samentrekking van het Engelse woord Racism en Grace. 

Racisme: negatief beoordelen op basis van… uiterlijk, cultuur, religie, etc etc

Genade: onverdiende goedheid van God.


Wat zoveel betekent als… wat gebeurt er als we God en zijn Genade betrekken in onze vooroordelen, en mensen positief benaderen / extra genade geven juist op basis 
van cultuur, uiterlijk, status etc… 


aantal principes uit het 1 Korinthe 12


Paulus beschrijft in deze brief dat de kerk, wij dus, functioneert als een lichaam. Met verschillende leden en delen, met verschillende functies, maar allemaal onderdeel 
van een en hetzelfde lichaam, en allemaal functionerend ten behoeve van het hele lichaam. 

Hij schrijft in vers 24 - 25:

God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest maar alle 
delen elkaar met dezelfde zorg omringen… 

Alle delen met dezelfde zorg omringen… Ik neem je serieus…

Of anders gezegd. De zorg die ik voor mezelf nodig heb, geef ik ook aan de ander. Dat is de uitwerking van Ik neem je serieus. Bijbels gezegd: Heb je naaste lief zoals 
jezelf. Maar wie is nu die ander?



De barmhartige 
Samaritaan

The good Samaritan

Deze vraag (wie is nu die ander) werd ook aan Jezus gesteld. Wie is nu mijn naaste? was de vraag van de kenner van de joodse wet aan Jezus op een dag. (lukas 10)


—> Om het hele verhaal goed te kunnen begrijpen, is het van belang dat we ons even inleven in de setting van deze vergelijking. 


Jezus had vaak veel mensen om zich heen als hij rondtrok door de buurt. Zo ook nu. Uit de menigte mensen om hem heen stapt er opeens een wetgeleerde naar voren. 
Een slimme man, die de joodse wetten van boven naar beneden kon opzeggen en die maar al te graag deze kennis aan de mensen liet zien en hen vertelde hoe ze het 
moesten doen. En iedereen om Jezus heen kende hem wel, en ze wisten ook heel goed dat de man de heel goed wist hoe het moest, voor de ander, maar zelf leefde hij 
helemaal niet wat hij verkondigde. 


Deze man dus, deze Jurist, komt naar Jezus toe en stelt hem een vraag. Niet omdat hij nou zo geïnteresseerd is in het antwoord van Jezus, maar om hem op de proef te 
stellen, even lekker te sarren…

“Meester…wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?”….


Jezus, kaatste de bal als het ware terug en vroeg hem; wat zegt de joodse wet hierover: Nou, zei de wetgeleerde: “ Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en met heel 
je kracht en met heel je verstand en je naaste als jezelf…

Heel goed, zei Jezus; nou, doe dat, en je zult leven.


BURN!!! —> ai, dit had hij niet verwacht. Hij hoort de mensen al een beetje gniffelen om zich heen en hij voelt wel dat er nu iets niet klopt. Hij voelt dat het antwoord hem 
in een kwaad daglicht zet…hij wist het immers zo goed, maar deed het niet.

 Om zichzelf van verder gezichtsverlies te redden stelde hij dus die vraag. Wie is mijn naaste??—>




Datum

Mijn eerste vraag moet niet zijn, wat gebeurt er met  mij als ik 
die ander help, maar wat gebeurt er met die ander als ik niets 
doe…??

Misopvatting over “ als jezelf” in dit stukje. Onze natuurlijk houding,JAMAAR en dus waarmee we ook dit verhaal lezen, is dat dat we eerst aan onszelf denken. Eerst ik 
en dan de ander. Ik moet eerst leren van mezelf te houden, dan kan ik pas van die ander houden. God vraagt toch zeker niet van mij dat ik niet van mezelf houd…

Dat is vaak de interpretatie die we natuurlijker wijs, aan dit voorbeeld geven.


De verwarring zit hem in dat we liefhebben van onszelf verward hebben met termen als eigenwaarde, zekerheid, zelf-ontplooing. Eerst mezelf leren liefhebben als een 
soort basis-recht of zoiets, een voorwaarde tot. Maar wat Jezus hier vanuit gaat is dat we dat allang doen. EFEZE 5: 29, iedereen zoekt wat ze denken dat beste is voor 
zichzelf. 

Liefde voor mezelf zit gewoon in mij, in ons. Voorbeeld van kinderen en het toetje delen (grooste gedeelte aan die ander., maar lastig, dus compromis snijden en 
delen). 


Het gegeven dat we zo bezig zijn met eigenwaarde, zekerheid, etc etc, de verheerlijking van onszelf om maar even scherp neer te zetten is juist een aanwijzing, dat het 
gaat om ons. Wij willen dat het goed gaat met ons. Daar passen we onze agenda’s op aan, daar nemen we tijd voor, stellen we grenzen, geven we geld aan uit. 


Jezus doelt niet op eigenwaarde, als hij spreekt over liefhebben, maar hierop: Je zoekt het goede voor je naaste, net zoals je van nature het goed zoekt voor jezelf. 
Je neemt die ander serieus, net zoals je jezelf serieus neemt.


—> houding, hartsgesteldheid. 




huurauto of 
eigendom?

Als onze naaste al die AZC-nee mensen zijn, hoeveel te meer dan omzien naar onze broers en zussen hier? Doe goed aan allen, in het bijzonder aan je geloofsgenoten?


Hoe zien wij Kerk?  
—> Paulus in 1 koritnthe zegt dat wij samen lichaam vormen. Zorg voor elkaar. 

—> Kerk voor jou een huurauto of is het deel van jou? Is het zij en ik, 

—> zaterdagavond gebeld om op te passen ’s ochtends? niet jouw probleem. JA MAAR…

—> MC avond, samen komen als broers en zussen om samen met de missie bezig te zijn. JA MAAR…, alweer een avond van mijn tijd? 


Krasjes op het leven van die ander?—> zijn probleem? Bemoei ik me maar gewoon met mijn eigen?


Die ander? je naaste; niet mijn probleem, dat zijn zij, niet mijn probleem, ik moet eerst aan mezelf werken voordat ik tijd, aandacht energie heb voor die ander?


—> Cultuur van Gracisme. Cultuur die omziet naar de ander, een harts-cultuur die er op gebrand is waar mogelijkheid zich ook voordoet, genade te laten zien aan die 
ander. Genade zoals Jezus die aan ons heeft laten zien. Door de muren van vijandschap, de verwijdering tussen God en mens, neer te halen. Door zijn tijd, aandacht 
agenda, prioriteren… zijn LEVEN, zichzelf helemaal te geven aan die ander, aan ons. 



