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Aan God verbonden: leven in vrijheid
(Gelezen werd 2 Korintiërs 5:14-21)

A.G. van Dijk-Buffinga

Bij de viering van de vijftigste, de gouden, vrouwenbondsdag is er alle reden de leden van de verenigingen hiermee van
harte te feliciteren. En we hopen dat er nog veel goede bondsdagen mogen volgen. Met andere woorden: we hopen dat we
in onze thuisgemeente nog vele jaren in vrijheid en regelmatig ons gezamenlijk mogen buigen over de Bijbel, Gods Woord,
om dat te laten spreken over ons leven; en dat de bond van verenigingen stimulerend en samenbindend mag inwerken op u,
de leden. Want u moet het doen!

De HERE gaf
We willen deze jubileumdag plaatsen in het gezelschap van de viering van de vijftigste bevrijdingsdag en van de al eerder
plaatsgevonden herdenking van vijftig jaar Vrijmaking. Allereerst omdat we vol dankbaarheid willen erkennen dat God ons
al die jaren heel veel heeft gegeven. En in de tweede plaats om na te gaan wàt we hebben gekregen en daarmee hebben
gedaan, en hoe we, als de Here dit wil, verder kunnen gaan.
We komen op het eerste terug. We hebben vijftig jaar in volle vrijheid en in een land met toenemende welvaart geleefd.
Niets stond ons in de weg om naar de kerk te gaan, waar gepreekt werd (en wordt) over de betrouwbaarheid van God en
zijn Woord en waar de Heilige Geest het hart van mensen zoekt. Voor de schriftuurlijke betekenis hiervan waren ogen
opengegaan in de jaren veertig. Zo werd de al heel oude, maar niet verouderde boodschap van vrijheid door Christus
opnieuw gezien. Het zal ons dan ook niet verwonderen dat daarover veel is gesproken en geschreven. We mogen zeggen
dat zichtbaar werd dat de Geest van Christus gehoorzaamheid wil leren aan mensen die de blijde boodschap horen.

Samen
Deze reformatie, in oorlogstijd, was de drijfveer tot oprichting van onder andere onze vrouwenverenigingen en de
vrouwenbond. Daarbij ging (en gaat) het niet om de organisatie zelf of om knusheid en interne gerichtheid. Maar wel om de
mogelijkheid dat leden van de gemeente zich met elkaar verdiepen in het Woord van God, om dat te laten spreken over
hun leven. De Geest schakelde al die verschillende en beperkte mensen in om met woord en daad stem te geven aan het
Woord.
Deze jubileumdag wil voor ons een stimulans zijn om vast te houden aan het geïnspireerde Woord dat spreekt van
bevrijding en verzoening. Ook nu wil de Geest ons overtuigen van de waarheid ervan. Hij wil ons steeds weer leren
vechten tegen het kwaad van hoogmoed of oppervlakkigheid. Hij wil ons totale afhankelijkheid van de genade van Christus
leren en ons elke dag bereid maken dat we met onze menselijke eigenschappen en in onze concrete levenssituatie
dienstbaar zijn aan God en de naaste.
We beleven dat niet altijd even bewust en we zijn vaak bezig alsof we het zelf moeten zien te redden in het leven. Toch
mogen we erop vertrouwen dat het zo gaat met mensen op wie God zijn naam heeft gelegd. Al die mensen samen mogen
de gemeente van Christus heten. En het gaat nu echt om de gemeente waar u en ik lid van zijn en waar we voor honderd
procent menselijk mogen functioneren. Hierbinnen mag onze gezamenlijke bijbelstudie een plaats hebben. Laten we de
betekenis ervan dus niet klein achten of geringschatten. Ook niet ten opzichte van persoonlijke bijbelstudie.

Noodzaak
Met 67 plaatselijke verenigingen, met 1600 vrouwen begon onze vrouwenbond. Wat zagen ze er toen in? We zeiden het al:
een prima gelegenheid om weer als zelfwerkzame gemeenteleden met elkaar te spreken over het heilswerk van Christus,
dat de levensgeschiedenis van mensen wil bepalen. Dat gesprek hebben we nodig, want wat is het zwaar om niet toe te
geven aan krachten uit de wereld of ons eigen hart, die ons de christelijke vrijheid willen ontnemen.
Wat spelen vanzelfsprekendheid en gewenning vaak een slechte rol in ons leven. Zelfs de bevrijding die we in Christus
hebben, kunnen we vanzelfsprekend gaan vinden en dan zien we de zonde ook niet meer zo scherp. Het gevaar van
oppervlakkigheid is dan dichtbij.

Voorgangers



We zijn geneigd een oordeel te geven over het werk en het gedrag van mannen en vrouwen die ons voorgingen. Woorden
als automatisme, rationeel of onpersoonlijk worden wel eens gebruikt.
Als we de geschiedenis willen beschouwen, moeten we dat normerend doen. En laten we dan oppassen dat we de
vruchten van het werk, dat ze ook met het oog op ons deden, niet missen door onterecht kritisch te zijn. Het zal goed zijn
dat we voortbouwen op hun werk, en dan op een manier die past bij onze tijd, zodat we kunnen ingaan op vragen van nu.

Veel veranderd
Sinds de oprichting van de bond is er veel veranderd in de levenspraktijk van vrouwen. Ze hebben meer opleiding genoten,
staan actiever in de maatschappij en hebben het in materieel en economisch opzicht ruimer gekregen.
In het algemeen zijn er op kerkelijk terrein accenten verlegd en aandachtspunten bij gekomen. Dat geeft spreiding van
activiteiten, wat tot gevolg kan hebben dat we elkaar niet meer regelmatig ontmoeten op de vrouwenvereniging. Denkt u
maar aan activiteiten op het terrein van evangelisatie, politiek, liturgie, ontwikkelingswerk, asielzoekers, vrijwilligerswerk in
en buiten de kerk, participatie op school en vult u de andere helft maar in.

Samenleving
Al deze veranderingen staan in verband met de ontwikkelingen in de maatschappij en op ethisch terrein. Omdat we open
willen staan naar de samenleving, worden we er behoorlijk door beïnvloed en krijgt de secularisatie veel kans onder ons.
En om onze christelijke vrijheid te behouden, moeten we veel bidden en ons laten leiden door Gods Woord en Geest. Bij
dit alles mogen we elkaar niet loslaten.

Breuk
We weten dat de vijand van God actief is en dat zijn werkwijze nog net zo leugenachtig is als bij Adam en Eva. Het gaat
hem er nog steeds om een breuk te maken tussen God en mensen. Al eeuwenlang probeert hij dit heel tactisch.
We leven als het ware in bezet gebied. Maar we zijn wel op weg naar een leven in volle vrijheid, samen met de kerk van
alle eeuwen en plaatsen. Al die mensen samen moeten de mensheid van de nieuwe aarde vormen. Hierom gaat het God.
Daar wil Hij uitkomen. Daar mogen we op rekenen. Laat dat bepalend zijn voor ons leven en laten we elkaar daar ook op
aanspreken. Dan leven we in verbondenheid met God en met elkaar.

Bestemming

Er is een God
die mij heeft
gemaakt;
in Zijn ogen
is alles
in en aan mij
goed, bestemd
voor toekomst.

Dat ik ook maaksel ben
uit voorgeslachten,
mannen en vrouwen
die me hebben opgescheept
met wat ik niet wil
en toch doe - ze zitten me
in het bloed -
doet er niet toe,
zij en ik, we worden
gerechtvaardigd,
we zullen lachen
door onze tranen
heen, eens als God
ons toelacht,



vol begrip,
als Hij zegt
dat er niets
aan de hand is,
dat we nieuw zijn,
zonder meer.

Geert Boogaard
(uit: Voorlaatste stilte)


