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VDGH-T, 27 september 2020. ‘Peace Sunday’ (uitgaande van de Mennonite World Conference). 1 Kor 
12:12-27 en Galaten 6:1-5. Met video’s uit Indonesië en Japan. Thema: ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn 
lijdt, lijden alle andere mee: Vrede als meegaan en solidariteit’. Ds. Pieter Post 
 
‘De apostel Paulus is een van de weinigen uit de antieke wereld wiens woorden nog steeds van de 
bladzijden spatten en ons voor een keuze stellen. Of we het met hem eens zijn of niet – of we hem 
mogen of niet! – zijn brieven zijn persoonlijk en vurig, soms vermengd met tranen en dan weer plagerig, 
vaak compact maar nooit saai’. Hiermee introduceert Tom Wright zijn boek over Paulus, wie hij was en 
wat hem dreef. Hij is door hem geboeid omdat deze apostel de antieke Griekse en Romeinse wereld 
diepgaand heeft beïnvloed, dat wij dat tot op de dag van vandaag merken. Paulus was in hedendaagse 
termen gesproken een influencer. En ik heb dat voor de zekerheid maar even opgezocht. Het gaat dan om 
iemand die het koopgedrag wil beïnvloeden, omdat hij of zij een autoriteit is, kennis heeft of een positie 
bekleedt. En die zet je dan in als een kruiwagen om iets aan de man of vrouw te brengen. Je hebt ze in 
soorten en maten. Als micro-influencers, dat zijn volgens de omschrijving dan ‘normale mensen’ met een 
relatief klein aantal aanhangers of volgers op de sociale media, en die richten zich op een niche. En ook 
dat moet ik dan weer even opzoeken want wat is een micro-influencer die op een niche is gericht? Wel, 
dat schijnt zo te zitten, als je duurzaam ondergoe, babykleertjes van een bepaald merk of een recept op 
de markt brengt, dan zet je op zo’n afzetgebiedje een micro-influencer die dat voor jouw doet. Maar je 
hebt ze ook in een veel groter formaat als popsterren of tutorials (noem ze maar ‘cursusleiders’), die via 
bloggen en vloggen wereldberoemd zijn geworden door make-up zoals de Nederlandse visagiste Nikki-
tutorial dat doet. Als je goed om je heen kijkt, zie jonge meiden tegenwoordig met van die zwaar 
aangezette wenkbrauwen. Dat moet dan vast een volger zijn, denk je dan. Kortom influencers zijn er van 
allerlei formaat en inhoud die je aanspreken of niet. Zolang er maar gekozen kan worden. Want wat zou 
er maatschappelijk gebeuren als we ons allemaal lieten verleiden door BN-ers die oproepen om de 
overheid eronder te krijgen met zoiets als ‘ik doe niet meer mee, geef me mijn vrijheid terug’ in deze 
strijd tegen het virus. Van sommigen had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord, zo micro dat ze kunnen zijn, 
maar nu zal ik ze niet snel vergeten. Zo snel kan je dus ook een BN-er worden. 
 
Het klinkt in dit verband misschien wat misplaatst, maar volgens mij ziet Tom Wright in Paulus ook een 
influencer die met blogs (zijn brieven) een man van deze tijd is. Alleen wat is zíjn boodschap? En waar wil 
hij ons mee beïnvloeden? Al sinds enkele jaren heeft de Vredescommissie van het Doopsgezind 
Wereldcongres, overigens tegelijk met het Nederlandse Pax, in deze tijd van het jaar vredesdiensten 
samengesteld, met bijdragen uit de hele wereld. En dit jaar heeft men gekozen voor het thema ‘Wanneer 
één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee: vrede als meegaan en solidariteit’. Wat denkt u, zou 
u, als u dit hoort, een volger van hem worden? Er gaat nog steeds inspiratie en bemoediging vanuit. We 
hoorden net uit Paulus’ Galatenbrief voorlezen via de Japanse broeder, uit de Korinthebrief via Gré. Zo 
laat Paulus via-via zijn invloed door alle tijden gelden, en wel met de bedoeling om aan meer eenheid in 
deze wereld te werken. Vanmorgen laten we zien dat we ons wereldwijd vast willen houden aan een en 
dezelfde Geest die de brieven ademt. 
 
Laten we gaan kijken waarom het gedeelte over het lichaam zo’n belangrijke verbeelding van de eenheid 
is. Het is een beeldende omschrijving van het lichaam, dat logisch in elkaar steekt. Wij hoeven er geen 
enkele moeite voor te doen om ons voor te stellen hoe wonderlijk alle lichaamsorganen met elkaar 
samenhangen. Als je slechthorend bent, ga je anders zien. Ben je slechtziend ga je anders horen. Het ene 
orgaan heeft het andere orgaan nodig om zo compleet mogelijk te functioneren. Het allerkleinste orgaan 
is even belangrijk als het allerbelangrijkste. En met die samenhang toont Paulus aan hoe sterk we met zijn 
allen kunnen zijn en dat dat ook hard nodig is. 
 
Want in zijn tijd levert hij via zijn blogs (=brieven) namelijk felle kritiek op de bestaande maatschappij 
waarover de Romeinse keizer heerst. Die wist helemaal niet zoveel van dat christelijke geloof af en vond 
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het allemaal maar gezeur als christenen telkens maar weer opriepen om aan de armen te denken, iets 
wat hij naliet. Maar als het aan Paulus lag loopt een maatschappij pas echt goed door een collectieve 
verbondenheid op grond van de liefde waar zelfs de zwakste schakel in meetelt. Paulus is de man van de 
liefde. Wanneer hij schrijft over geloof, hoop en liefde, voegt hij er aan toe dat de liefde de belangrijkste 
is: nog niet eens zozeer het geloof of de hoop. Waarom die liefde? Omdat de liefde, zoals het zout doet, 
door alle lagen van de samenleving heen werkt. De liefde sluit niemand uit. Liefde is eigenlijk een heel 
kritisch woord. Het spreekt mensen aan op wat ze nalaten aan gemeenschapszin.  
 
Voor Paulus is er nog een heel andere maatschappij mogelijk namelijk de maatschappij van Jezus die 
haaks op die van de keizer staat. Maar, zoals dat gaat, als je een boodschap wilt overdragen dan wil je 
effect zien, en om effectief te zijn zal je ervoor moeten zorgen dat je je samen sterk maakt. Eén iemand 
kan wel wat willen, maar als hij dat in zijn eentje moet doen bereikt hij niets. Wel als je bondgenoten om 
je heen verzamelt. Waar Paulus met dat beeld van het lichaam dan ook op wijst is een 
samenlevingsmodel op grond van een liefde die van alle burgers broeders en zusters maakt. En hier 
komen we dan ook bij de betekenis van de gemeente. Want de gemeente is een samenlevingsmodel van 
zo willen we met elkaar leven. En dat is van vitaal belang, omdat op die manier Gods wijsheid zich via ons 
zijn weg vindt. Daarom heeft Paulus in de toenmalige wereld rond de Middellandse Zee kringen en 
gemeenten gesticht als voorbeelden ván een andere mogelijke wereld. En hij moedigt hen aan, zoals in 
Galatië. Veroordeel niet, en speel geen eigen rechter, maar hélp iemand wanneer iemand een misstap 
heeft begaan in een geest van zachtmoedigheid. En verdraagt elkaars lastigheden, zo dóe je Christus in 
plaats van de keizer. Misschien voelen we dat niet meer zo, maar op die grondslag zijn ook wij in onze tijd 
nog steeds gemeente, en moeten we dat ook telkens opnieuw doordenken hoe we dat willen zijn. Staat 
Lesbos ver van ons af, of zijn wij medeverantwoordelijk voor hun welzijn? 
 
De Vredescommissie reikt een aantal voorbeelden van broeders en zusters aan die ingaan op wat het 
betekent wanneer er één pijn lijdt: lijden we dan mee? Hoe solidair zijn we? In Zuid- Afrika kennen ze de 
term ubuntu, dat de afkorting is van een veel langer begrip, en wat betekent ‘een mens is een mens door 
andere mensen’. Het was en is de motivatie en de visie voor de strijd tegen de rassendiscriminatie. En 
wat we vandaag de dag nog steeds kunnen  omarmen als een opdracht om ons daartegen te verzetten, 
zegt Desmond Tutu. Ook daarin speelt dat ‘lijdt één lichaamsdeel dan lijden alle anderen mee’. In 2014 
werd de jonge Zuid-Koreaanse doopsgezinde broeder Sangmin Lee veroordeeld tot een jarenlange 
gevangenisstraf als dienstweigeraar. Dat kreeg binnen onze wereldbroederschap alle aandacht, en ook in 
de gemeente IJmond hebben we hem kaarten verstuurd. Inmiddels respecteert die overheid 
dienstweigeraars, en Sangmin Lee kwam vervroegd vrij, maar ze moeten wel vervangende dienst doen. 
Logisch zeg je dan… kenden wij ook. Maar raadt eens waar? In de gevangenis! En nu moet er opnieuw 
gewerkt worden aan amnestie. In Canada spreekt de inheemse bevolking de hulpverlenende 
mennonieten aan op hun geschiedenis van martelaarschap. Waar zijn jullie, nu ons onze grond wordt 
afgenomen door de zoveelste oliepijpleiding? En dat opende de ogen van broeder Steve Heinrichs, dat je 
wel veel met de mond kan belijden, maar wat komt er daadwerkelijk van terecht? Martelaarschap? Daar 
schrik je van. Maar, had een bevriende hoogleraar hem vertelt, dat is niet de dood moedwillig opzoeken, 
maar de vraag stellen wat jij kan bijdragen aan een kostbaar leven.  
 
Hoe stellen we God present? God is niet alleen troost en veiligheid bij Hem ervaren, maar ook 
uitdagingen aangaan. Zoals die van een influencer. Door nooit te laten varen het werk van Zijn handen, 
door altijd naast de armen (de hulpeloze en de machteloze) te blijven staan. Er ligt een taak vóór ons, om 
zó het lichaam van Christus verder te verspreiden waarin willekeurig wie ook, iedereen broeders en 
zusters zijn op grond van een collectieve liefde, omdat iedereen telt. Dat is geen keuze, maar 
medemenselijkheid, ofwel de samenhangende vredesboodschap van Paulus voor deze tijd. Paulus, die 
volgens ooggetuigen van die zware doorlopende wenkbrauwen had… Maar hoe dan ook, zegt het voort 
en wees een oor, oog, hand, voet, hart en wat niet al. En zeg dat niemand zonder de ander kan. 


