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Twee gesprekken…
Beste vrienden,
Kenmerkend voor de vroege (keltische) christenen was dat wat zich innerlijk in hen
afspeelde, hand in hand ging met een daaruit voortvloeiende veranderende levensstijl.
Er was geen tegenstelling tussen wat men innerlijk ervoer met God en hoe dit praktisch
vorm kreeg in het dagelijkse leven. En eigenlijk weerspiegelen de 3 kernvragen van de
Northumbria Community ook ditzelfde patroon:
1) Wie zoeken we?
2) Hoe moeten we leven?
3) Hoe communiceren we met onze huidige cultuur?
Westers, evangelisch, christendom baseert haar theologie echter sterk op o.a. Joh. 3
waar Jezus een gesprek heeft met de theoloog Nicodemus. Deze man worstelt met de
vraag hoe hij het Koninkrijk van God kan binnenkomen. Jezus antwoordt daarop dat hij
wedergeboren moet worden. En voor velen is dit het dan ook waar alles om draait, nl.
dat je je bekeert en wederom geboren wordt. En natuurlijk is dit belangrijk, maar het
geeft nog geen garantie dat je levensstijl daarna ook echt verandert. Je hoeft daarvoor
alleen maar om je heen te kijken...
Dit alles komt n.l. omdat we vergeten dat Jezus later nog een soortgelijk gesprek heeft.
Nu niet met een theoloog, maar met een rijke ‘yup’ (Matt. 19:16‐30). Ook hij stelt de
vraag: ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen?’ Opmerkelijk is dat Jezus
in zijn reactie het hier niet heeft over bekering en wedergeboorte, maar over een
radicale aanpassing van levensstijl. Want als je n.l. alles verkoopt wat je hebt en het aan
de armen geeft, gaat gegarandeerd je leven op zijn kop...
Zou het misschien niet zo moeten zijn dat we de beide reacties van Jezus even serieus
gaan nemen en zowel het innerlijke aspect (bekering/wedergeboorte) als het uiterlijke
aspect (verandering van levensstijl) gelijke waarde gaan toekennen?
Denk de komende maand eens na over wat u zelf zou kunnen doen rondom het begrip
“GASTVRIJHEID”. Nodig deze maand b.v. eens enkele keren anderen uit om samen met u
te eten? En bekijk eens hoeveel van die uitgenodigde gasten dan niet‐christen zijn? En
vraag jezelf af of je huis wel echt open staat voor anderen of dat het ‘privé terrein’ is? De
keuze maken om doelbewust gastvrijheid te betonen aan anderen zal je levensstijl gaan
veranderen.
Een goede maand toegewenst.
Tot de volgende keer,
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