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Verlangen naar ontmoeting
Ik vraag de Heer één ding (Psalm 27:4)
We starten een nieuw seizoen met een nieuw jaarthema, één
woord: ontmoeting. Als jij terugkijkt op de afgelopen week, welke
ontmoeting is je dan het meest bijgebleven? Was het een
(pastoraal) gesprek? Een vergadering waarin het gesprek opeens
persoonlijk werd? Een bezoekje? Was het thuis? Op je werk? Op
straat? Waarin verschilt een ontmoeting van een vergadering,
gesprek, overleg, afspraak, iemand even tegenkomen?
Een echte ontmoeting
Wat is de meerwaarde van een echte ontmoeting vergeleken
met bijvoorbeeld een vergadering, een discussie, een
koetjes-en-kalfjes-gesprek, een gezamenlijke activiteit?
Waarden die een echte ontmoeting kenmerken zijn
bijvoorbeeld: openheid, gastvrijheid, echtheid, kwetsbaarheid,
ruimte, aanvaarding, diepte, woorden van waarde, eerlijkheid,
verbondenheid, liefde, waarheid-en-genade. We voelen meteen
aan: dit is heel kostbaar én heel kwetsbaar. Staan we open voor
ontmoetend leven, voor ontmoetend kerk zijn? En verlangen we
ernaar dat ontmoeten ook echt ont-moeten wordt?
God ontmoeten
Alle echte ontmoeting begint bij God die ons ontmoet. De
ontmoeting met God is de bron van alle andere ontmoetingen.
Daarom is Psalm 27 vers 4 als brontekst gekozen voor het
thema ontmoeting. De Psalm geeft woorden aan moeiten en
tegenslagen die er in je leven kunnen zijn, aan angst en gevaar
van vijanden, aan het kwaad dat er is, aan verlatenheid. Allemaal
levenservaringen van David die we zo naar onze levens toe
kunnen vertalen. Maar in alle die angsten en gevaren zoekt
David God en wil hij hem steeds beter leren kennen (mijn licht,
mijn behoud, mijn veiligheid, mijn hulp). En in de ontmoeting
met God komt er weer: moed, vastberadenheid, dapperheid.

Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
David brengt alles terug tot één ding, één verlangen. Hoe is dat in
onze levens? Hoe is dat in de kerk? ‘Zoveel mensen, zoveel
wensen’ is wat ons kenmerkt en ook wel verlamt. Zou de
kerk(dienst) niet de plek kunnen zijn waar we - middenin een
leven dat gekenmerkt wordt door een veelheid van (vaak
oppervlakkige) verlangens en temidden van eindeloze
verstrooidheid en versnipperdheid - allereerst weer contact
maken met en oefenen in dat éne verlangen: God ontmoeten?
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
Ergens wonen is wat anders dan een bezoekje brengen of
logeren. Alle dagen wonen in het huis van de HEER gaat dus niet
over kerkdiensten maar over een levensstijl van wonen in Gods
Woord, je thuis weten en voelen bij God, samen met hem zijn en
leven. Veel christenen worstelen hiermee: hoe zit dat er uit in
een druk en vol leven? De kerk is de plek waar we die vraag
eerlijk stellen én waar we elkaar helpen om antwoorden te geven
en praktijken te ontwikkelen die helpen om ons thuis te voelen
bij de de God die spreekt en ons liefheeft.
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
Eén ding verlangen: je mogen bevinden in de liefdevolle
omhelzing van God. Die tempel is niet (langer) een gebouw. Die
tempel dat zijn wij zelf: we zijn tempels (‘tiny houses’) waar God
woont, in onze hart, in onze innerlijke ruimte. Daar tijd
doorbrengen, daar je steeds opnieuw laten raken door de liefde
van God, daar hem zien en aanschouwen (contemplatie), en van
daaruit het leven dat God je geeft leven - dat is ontmoetend
leven. Zo ontmoeten we God in elkaar.

Om te lezen
Psalm 27:1-14
Lucas 10:38-42
Filippenzen 3:1-16
Om te delen
1. Welke gedachten en gevoelens
roepen het woord ‘ontmoeting’ bij
jou op?
2. Vertel elkaar iets over twee
mooie ontmoetingen die je
onlangs hebt gehad.
3. Welke genoemde kenmerken
van ontmoeting zijn voor jou het
belangrijkste?
4. Herken je het éne verlangen van
David? Welke éne ding vraag jij
aan God?
5. Vertel elkaar iets over
ontmoetingen waarin God
aanwezig was.
6. Vanuit welke moeilijke
levenservaringen ben jij op zoek
naar Gods aanwezigheid?
7. Hoe kunnen we in de kerk meer
gericht zijn op echte
ontmoetingen?
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