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“Maar waar gaat het eigenlijk toch om, in het christendom?” vroeg een 
jongere. Wat is eigenlijk de boodschap van het christendom? Of zijn al die 
godsdiensten dan toch gelijk? 
De eerste Johannesbrief en de stukjes die we de laatste tijd in het 
Johannesevangelie lezen, geven een prachtig kernachtig antwoord. Er is 
iemand – God – die ons oneindig graag ziet. Maar we kunnen het pas voelen 
wanneer mensen rondom ons, een gemeenschap, dat echt in de praktijk 
brengen. Of God zichtbaar, voelbaar, tastbaar is, ligt een groot stuk in onze 
handen. In de manier waarop we met elkaar omgaan, in de manier waarop we 
over en met elkaar spreken, in de manier waarop we naar elkaar luisteren – 
zonder vooroordelen -, in de manier waarop we elkaar ruimte gunnen, in de 
manier waarop we met elkaar verbonden zijn. Of stel het omgekeerd: als 
mensen zeggen dat ze hun geloof verloren zijn, is het vaak door de concrete 
praktijk van concrete mensen of gemeenschappen. 
Het kan zeemzoeterig klinken, graag zien en graag gezien worden. Maar ieder 
van ons weet hoeveel uithouding je soms nodig hebt, hoeveel goede wil er 
nodig is als de gevoelens het even laten afweten, hoeveel keer je opnieuw 
moet beginnen. Geen schittering zonder wrijving. Dat gaat zo in intieme 
relaties, maar ook in gelovige gemeenschappen.  
Het is niet altijd simpel om de royale vriendschap voorop te zetten in een 
gelovige gemeenschap met veel verschillende visies en praktijken. En toch blijkt 
in de heel concrete praktijk hoe het met ons gelovig leven gesteld is. 
En toch ligt de vreugde van je geloof erin of je het in de gemeenschap kunt 
uithouden met elkaar. Of je het kunt uithouden met God, ook al zit je soms in 
een donkere geloofsnacht. 
Wie in die heilige ruimte van de liefde woont, kan niet anders dan zijn 
medemens liefhebben. In de heilige ruimte van de liefde is volop adem en 
groeikracht. De wapens van haat en nijd, van jaloezie en boosheid moet je 
afgeven aan de ingang. 
Ik hoop dat het jou, dat het ons mag overkomen. Dat je tot in je diepste vezels 
voelt: “Zoals ik ben, met mijn gevoelens, met mijn doen, met mijn karakter, 
met mijn schaduw en licht voel ik dat God me graag ziet.” En dat we daar heel 
concreet handen en voeten aan geven, dag na dag, jij en ik, wij allemaal.  

 


