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Ik zal naast je staan - en kom voor je op 

Inleiding 

Gracism- Racisme en alles wat daar mee samenhangt of De Genade van God laten heersen: ‘Grace’ 

boven ‘Racism’ = Gracism. 

Hoe ziet de wereld eruit? 

1. Christen vervolging neemt toe 

In meer landen wordt vervolging heftiger. 

2. Vluchtelingen: 

Veel gaande rondom wat er gebeurt in Europa momenteel. Hulp die we willen wel/niet willen 

bieden wordt gemotiveerd door emoties en reacties op menselijke gedragingen. Is uitsluitend 

medemenselijkheid uiteindelijk voldoende? Of is de motivatie de Gerechtigheid van God 

Een uitspraak van Johannes. 

Johannes is een leerling, vriend van Jezus. In de Bijbel staan vijf ‘boeken’ van hem, een goed nieuws 

beschrijving: Jezus is God en mens, drie brieven en een openbaring over de toekomst. 

In de eerste van de drie brieven schrijft hij 

1 Johannes 4:20, 21  

20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief, ‘maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk 

God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 

21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 

 

Hij verwijst daarmee naar een uitspraak van Jezus over liefhebben van God en liefhebben van je 

naaste, degene die met jou leeft. Het is wat de Bijbel noemt het eerste, en grootste gebod. Daarin 

wordt het verlangen van God duidelijk. Het verlangen vanaf de start van alles. 

 

Voorbeeld van Gezin-  Moeder op sterven. 

Vier volwassen kinderen  waarvan er twee het al nooit zo goed met elkaar konden vinden. In de 

laatste paar weken voor overlijden ontstaat er een conflict. Het lijkt enigszins te escaleren. De 

andere twee kinderen ‘grijpen in’ en verzoeken de twee die onenigheid hebben om dit naast zich 

neer te leggen in het belang van moeder, om moeders wil. Dat gebeurt ook, en het effect is dat er 

een vredig einde is, en ook alles wat er na gebeurt in goede harmonie wordt afgerond. Eenheid 

tussen de kinderen onderling. 

God haat verdeeldheid 

Spreuken 6:16-19 

16 Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: 

17 ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en 

18 een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en 

19 getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers. 

 

Stoken brengt scheiding/verdeeldheid –maakt kapot. God haat scheiding/verdeeldheid, in relaties: 

familie, huwelijk, binnen kerken en groepen tussen geslacht, vrienden 

Bij de oorsprong van de mens: 

- Keuze: de mens in combinatie met de meester-stoker en kapotmaker- Satan –kiest tegen God 

- Gevolg: Scheiding (tussen God en mens, tussen mensen) 

- Herstel: door God zelf, de Meester heler: Jezus Christus – eenheid  

God is één van nature, God liefhebben betekent je naaste liefhebben – Je naaste haten kan feitelijk 

niet als je God liefhebt. 

 

Eenheid in het lichaam: 
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De kerk in het beeld van ‘Lichaam’ – Christus is het Hoofd – lichaam en hoofd zijn niet gescheiden. 

Iets mooiers dan eenheid onder broeders is er niet. Als een gemeenschap goed werkt is er eenheid 

onder broeders  (voorbeeld: onverenigbaarheid van karakters – zwager en schoonzus) 

Eenheid - Drie gebeden van Jezus 

Gebed dat model is- Het onze vader 

Mattheus 6:9-12 

9 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 

Onze gemeenschappelijkheid – één Vader: Wij zijn broers en zussen. Eenheid zegent de omgeving: 

Onenigheid komt voor, we zijn mensen, maar het moet niet ontaarden in ruzie en haat. Het samen 

kinderen zijn van de Ene Vader geeft ons verantwoordelijkheid voor elkaar, en een geestelijke 

verbondenheid 

Gebed van de meester – Het Hogepriesterlijk gebed 

Johannes 17 

11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw 

naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 

 

21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij 

hebt gezonden. 

22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 

 

Jezus bidt om eenheid van zijn volgelingen en legt daarbij de verbinding tussen de Vader en zichzelf, 

de zoon. Zoals zij een zijn zo bidt Hij dat zijn volgelingen een zijn. Dit heeft betrekking op alle 

christenen, op ons, onderling – en ook de Arabische, de Pakistaanse christenen, christenen in 

Duitsland en Estland, etc. Maar ook bv de Palestijnse christenen die tussen twee vuren zitten… 

Bevestig deze ‘Bloedlijn’ – Gered door hetzelfde Bloed … allen kinderen van één Vader 

Gebed van de Martelaar - Getsemane 

Mattheus 26: 39 en 42 

39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan 

aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 

42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat 

zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 

 

Uw wil (de wil van de Vader) geschiedde zoals in de hemel ook hier op aarde 

Opnieuw Gods wil, In Getsemane wordt teruggegrepen op het model gebed, het Onze Vader…   … op 

aarde zoals in de hemel. Hoe is het dan in de hemel? 

In de Hemel 

Openbaring 5: 9,10, 12 

9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht 

en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 

10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ 

12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 

 

Openbaring 7:9 

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het 

wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 
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Een grote menigte uit alle landen en volken, van elke stam en taal…Een gezamenlijke eer en 

aanbidding van God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon 

Zo is het in de hemel – en zo wil God het op aarde, dat is tenminste het gebed van Jezus. 

Niks geen scheiding tussen ras, of afkomst, één volk. 

 

Vraag: Waar kiezen we voor?  (Romeinen 5:12-17) 

SCHEIDING  

net als de eerste Adam voor  

- Onze wil 

- de influistering van het kwade 

 

of Onderwerping aan GODS WIL 

Net als de tweede Adam = Jezus 

- Verenigd in Liefde  

- en Aanbidding 

(Johannes 17:23, Jesaja 56:7) 

Eenheid in Christus - drie beelden 

Beeld van het Lichaam 

We zijn niet individuele losse delen in Christus maar gezamenlijk een lichaam. Een lichaam is een 

geheel – bestuurd door het hoofd: Christus (Ef 5:23) De band in het lichaam van Christus is zo sterk 

dat wereldlijke verschillen verdwijnen  

Romeinen 12: 5 

5  zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 

1 Corinthiers 10:17 

17  Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. 

1 Corinthiers 12:12-27 

 

In Christus is Jood noch Griek, geen vreemdelingen meer, maar burgers, één gemaakt door de Geest 

(Galaten 3:28, Efeziërs 2:13-22, Colossenzen 3:11). De kerk (de gemeenschap van alle gelovigen) in 

z’n geheel, inclusief de mindere edele, de zwakke delen 

- is de Bruid van Christus  (Efeziërs 5:25-27) 

- weerspiegelt wie God is.  (Efeziërs 3:10) 

Beeld van een huis van levende stenen 

Een geestelijk huis – van stenen die onderling afhankelijk zijn van elkaar – bouwen op elkaar, relaties 

onderling geeft sterkte. 

1 Petrus 2:4-5 

Beeld van de Drie-eenheid 

God zelf in drie onderling verbonden personen. Eeuwig en perfect in relatie: De Vader en ik zijn één 

(Johannes 10:30, 17:11, 21, 22). De eenheid is niet een ‘eenheidsworst’  maar gevarieerd 

onderscheiden. Personen met eigen  kwaliteiten, taken, rollen, gaven, etc. 

Teun vorige week: 

1 Corinthiërs 12: 24, 25 

 En die waarvan wij denken dat ze het minder eerbare van het lichaam zijn, die omgeven we met meer eer, en onze 

minder sierlijke leden krijgen meer versiering; maar onze sierlijke leden hebben dat niet nodig. Nee, God heeft het lichaam 

zo samengesteld, daarbij aan wat te kort kwam meer eer gevend, dat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de 

leden eensgezind voor elkaar zorgen. 

 

Het meer eer geven aan de minder sierlijke delen, de delen die we minder sierlijk, prettig, mooi, 

waardevol vinden maakt dat er geen scheiding onderling is, maar zorg voor allen. We staan naast 

elkaar, en moeten soms zelf echt voor elkaar op komen. Geen “eer geven” kan resulteren in 

veronachtzamen, discrimineren achteruitstellen met als effect dat met opstaat om dan zelf maar die 

‘eer te gaan halen’. Het kan leiden tot bitterheid en wraak. Hoe gingen de apostelen in de eerste 

gemeente om met de weduwen die zich achtergesteld voelden… Ze zetten het recht. 
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Martin Luther King 
Een medewerker van Martin Luther King vertelde over wat hij geleerd had van M.L.King. Een principe 

met betrekking tot de “hebbers”  en “niet-hebbers”, veelal gelijk aan “machthebbers” en ‘machtelozen” 

Vaak uit dit zich in racisme, discriminatie, segregatie, klasseverschillen… Het wordt vaak een vorm 

van ontkenning, negeren van de ander en het uiteindelijk effect hiervan (van niet willen delen, niet 

werkelijk naast de andere willen staan) brengt scheiding. M.L.King geeft aan dat het leidt tot bitterheid, 

wrok, haat en hoe dan ook het eens zal exploderen. Men zal zijn tekorten, onderdrukking met geweld 

willen rechtzetten en komen halen wat ze missen.. 

De oplossing van Paulus is: 

- meer eer gevend, dat er geen verdeeldheid in het lichaam is,  

- maar de leden eensgezind voor elkaar zorgen. 

niet negeren maar groter eer bewijzen, en opkomen voor elkaar (er naast gaan staan). Laat er 

Genade over komen – geen racisme/uitsluiting of onverschilligheid maar Gracisme. Dat betekent niet 

dat je luiheid stimuleert of criminaliteit accepteert maar het is een verandering van jouw hart 

gesteldheid: Zegen eerst en oordeel later. Zie en erken de pijn. 

Ook de machthebbers, ook wij rijken, hebben niets wat we niet van God gekregen hebben. Hebben wij 

ook niet alles uit genade ontvangen? (Efeziërs 2:8,9) We hebben geen reden om  trots te zijn op onze 

bezittingen, op onze afkomst, onze cultuur en traditie. Paulus betitelde het zelfs als afval. (Filippenzen 

3:5-9) 

 

Voorbeeld:Red de witte Neushoorn 

- Witte Neushoorns worden gedood – blijkt door jonge olifanten 

- 10-15 jaar eerder ivm wildbeheer getransporteerd naar het gebied  

- geen volwassen voorbeelden 

- geen gezond ‘olifantengedrag’ 

- afmaken? – Volwassen olifanten in het gebied brengen 

- gezond gedrag – levende neushoorns 

Ook in de dierenwereld heeft God orde geschapen. Opvoeders/voorbeelden nodig 

Wie komt op voor de witte Neushoorns in jouw/onze familie/omgeving? 

 

Wie ziet de pijn van de ander en is bereid zich in te zetten voor herstel…? Als deel van het lichaam 

van Christus, komen we op voor de andere delen. We geven ze meer eer en staan naast ze, we 

komen voor ze op. 

Slot 
De eenheid wordt zichtbaar in handelen, alles wat we doen aan de onaanzienlijkste broer of zus in 

Christus doen we aan Christus (Mattheus 25:40). 

De Heilige Geest helpt ons beseffen dat Christus in ons is (1 Johannes 3:24) 

Ga naast de ander staan, geef daarmee eer aan God en werk we aan de eenheid van het lichaam. 

Kijk om je heen. Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is. (Mandela) 


