
Vasten periode – Focus: De Fakkel 
Wat in dit seizoen zo onder druk staat is onze vrijheid. COVID zorgt ervoor dat we veel van onze 
vrijheden niet meer hebben en dat we beperkt worden met name in onze relationele omgang met 
elkaar. Wereldwijd zien we dat tegenstellingen vergoot worden en dat de vrijheid van meningsuiting 
enorm onder druk staan. De grote tech bedrijven en nieuwszenders hebben mega invloed op onze 
maatschappij en we zien (recentelijk) dat daar ook een agenda achter zit. De vrijheid van Godsdienst 
staat eveneens onder druk, nu meer dan ooit in Europa en in het ‘westen’.  

In dit seizoen en in deze context zijn wij kerk. Hoe gaan wij hiermee om? Wij, de kerk van Jezus 
Christus, meten ons niet aan de maatstaf van deze wereld. Wij meten onszelf niet aan Adam 
(typebeeld van de oude mens/ de wereld), maar aan Christus! Niet de wereld maar het koninkrijk van 
God! Wij dragen de waarden van het Koninkrijk van God. Het is goed voor een Christen om te 
herkennen wat oorlog voert met de waarden van Jezus Christus, zoals intimiteit en relatie. 

Geen religie maar intimiteit 
Religie bouwt zijn ideeën op twee pijlers: 

1. Afstand 
2. Vertraging 

Religie wil ons laten denken dat God ver weg woont in de hemel. En dat Hij af en toe naar beneden 
komt. Religie zegt er is vertraging en afstand tussen ons en God. Hoe vaak horen we niet om ons 
heen…..op die dag….of dan…..later wanneer we in de hemel zijn…… Geloof is NU! Er is geen 
vertraging, een kloof of een afstand tussen ons en God. 

Niet het eeuwige leven is de beloning voor het volgen van Jezus, maar een dagelijkse diepe intieme 
relatie en aanwezigheid van God in ons leven is de beloning. Het kruis heeft daarvoor de weg vrij 
gemaakt. De deur naar intimiteit. Zo staat in Johannes 8 ‘Ik en de Vader zijn één’. Jezus toonde hoe 
een leven in eenheid met de Vader eruit zag. Dat is onze realiteit in het hier en NU! God komt niet af 
en toe langs! Dat is OT denken. Nee, er is geen afstand meer. Eenheid en intimiteit 24x7! 

Net zoals ik mag wandelen in de realiteit dat ik geen zondaar meer ben maar een heilige. Zo mag ik 
ook wandelen in de realiteit dat we in Gods aanwezigheid zijn 24x7. Intimiteit is de nieuwe realiteit. 
Gods Koninkrijk is een Koninkrijk van Liefde. 

De Liefde vloeit over 
Wanneer de kerk van Jezus Christus samenkomt dan komen gebroken en zondige mensen samen die 
een mate van herstel, vergeving en aanvaarding hebben ontvangen. Ze hebben deel gekregen aan 
Gods ‘leven’ en groeien door geloof. De liefde van Jezus hebben we leren kennen en die liefde is in 
ons hart uitgestort. Deze liefde verandert ons van binnenuit. We ontdekken dat God een God van 
relatie en intimiteit is. Aan de voeten van Jezus worden we verandert.  

Wanneer we als gelovigen bij elkaar komen dan gaat deze liefde in ons aan het werk. De liefde gaat 
overstromen naar elkaar. We bemoedigen elkaar. Dragen zorg voor elkaar. Dragen elkaars lasten. Dit 
maakt onze gemeenschap bijzonder en speciaal. Dit is precies wat Jezus voor ogen had toen hij zei: 
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Johannes 
13:34,35) 

Hoe onze gemeenschap met elkaar omgaat is een direct getuigenis voor de wereld waarin wij leven.  



 

Hoop 
Nadat we tot geloof zijn gekomen en de liefde van God hebben leren kennen hebben we deel 
gekregen aan een opdracht van hoop. Onze hoop is geankerd in God zelf. Hij is onze hoop en 
daarmee onze kracht. Vanuit deze bron en stabiliteit reiken we uit naar onze stad en wereld. Hoop is 
wanneer we uitreiken naar mensen die gebroken zijn en verloren zijn net zoals wij dat waren. We 
laten ze proeven van de liefde die wij hebben leren kennen, Jezus Christus. We laten ze zien hoe wij 
leven als gemeenschap. We zaaien hiermee hoop in een wereld die schreeuwt om liefde.  

Geloof, liefde en hoop is onze boodschap! 

Gebed 
Zoek de Vader de komende weken voor onze gemeenschap de Fakkel. Bidt dat de gemeenschap zich 
mag verdiepen in deze COVID periode. Bidt dat we een sterk getuigenis van genade en liefde zullen 
hebben welke God kan gebruiken. 

Zoek de Vader en vraag Hem om meer liefde voor je broers en zussen. 

Zoek de Vader en vraag wat je kunt doen vandaag en deze week voor een van je broers en zussen. 
Neem daarna actie. 

Bid dat we snel als kerk weer kunnen samenkomen. Het Engelse woord ‘community’ kun je uit elkaar 
halen ‘come-to-unity’. Vraag de Vader of hij de eenheid wil bewerken in onze gemeenschap en dat 
we allemaal een houding hebben om deze eenheid te bewaren.  

 


