
Overdenking van 19 januari 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
in een oecumenische dienst als opening van de Week van gebed om eenheid van de kerken 
door ds. Piet van Die 

 

VRIENDELIJK EN MENSLIEVEND 

De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en 

staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. (Handelingen 28,2) 

 

Het zit ons, mensen die bij Jezus willen horen, in het bloed: we willen 

graag ons geloof uitdragen. Logisch, je wilt het meest kostbare in je 

leven graag delen met anderen. Natuurlijk wil je het die ander niet 

opdringen. Ik hoor het mezelf vaak zeggen: ‘Ik doe het niet om zieltjes 

te winnen, hoor!’ Het gaat dan om popdiensten waar veel niet- of half-

gelovigen komen. Ik zeg dat dan tegen journalisten die me over die 

diensten interviewen. Maar helemaal eerlijk is dat niet. Want ik hoop 

dat de mensen op z’n minst beïnvloed worden door de boodschap. 

Het zit ons in het bloed: missionair willen zijn. Maar hebben wij 

weleens bedacht dat de missie van kerken misschien niet zozeer is: 

God brengen waar Hij nog niet is, maar: ontdekken waar God ons al 

vóór is geweest? 

 

Het overkwam Paulus. Meerdere malen. Onder andere aan het eind 

van zijn loopbaan. Het was toen hij als gevangene naar Rome werd 

vervoerd. Dat ging per schip. Maar het schip kwam in problemen. Door 

een dagenlange storm dreef het stuurloos op de Middellandse Zee. De 

passagiers waren radeloos. Het strandde bij wat later het eiland Malta 

bleek te zijn. 

Daar spoelden de schipbreukelingen als verzopen katjes aan. Ook 

Paulus en zijn medepassagier Lucas die het later allemaal op zou 

tekenen. Het was koud en nat. Maar kennelijk hadden eilandbewoners 

al bezorgd naar de zee staan turen. Want de schipbreukelingen 



werden meteen gastvrij en hulpvaardig ontvangen. De meest in het 

oog springende eigenschap van de eilanders: hun buitengewone 

vriendelijkheid. Of Lucas schreef: hun meer dan gewone 

menslievendheid.  

 

Paulus had het zijn medegelovigen zelf geleerd: ‘Laat uw 

vriendelijkheid  bij alle mensen bekend zijn’ (Filipp. 4,7). Maar hier 

kwam diezelfde vriendelijkheid hem tegemoet in onbekenden die nog 

nooit van Jezus hadden gehoord. Het werd een warm welkom. 

Letterlijk: er werd meteen een vuur gemaakt waaraan de 

schipbreukelingen zich konden warmen. Maar ook figuurlijk: er was 

uitermate grote hartelijkheid. 

Wat veel niet-gelovigen vaak in gelovigen irriteert is dat wij kunnen 

doen alsof wij iets hebben wat de andere missen. ‘Wij hebben een 

Woord voor de wereld’ is dan de houding. Dat is waar. Daar moet je 

ook niet voor schamen. Maar wees bescheiden. Sint Franciscus zei: 

‘Verkondig het evangelie – desnoods met woorden.’ Hij bedoelde dus: 

laat het eerst aan je daden zien. Maar wat daden betreft kun je ook 

ver buiten de kerk terecht. Want wat is er nog veel hartelijkheid onder 

de mensen! 

 

Jezus leerde: ‘Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, 

dat  heb je mij gedaan.’ Op die donkere dag van de schipbreuk was 

Paulus zelf een van de minste broeders van Jezus. Hij werd te hulp 

geschoten door niet-gelovigen die een spiegel van Gods liefde bleken 

te zijn. Evangeliseren betekent misschien wel: sporen van de God 

ontdekken die jou al is voor geweest.  

Geloofsgemeenschappen zijn in onze samenleving in zwaar weer. 

Soms lijkt het weleens alsof wij nog maar één generatie verwijderd zijn 

van schipbreuk. Maar laten we een voorbeeld nemen aan Paulus. Hij 



jammerde niet, maar bleef vol vertrouwen. En warempel, de stormen 

brachten hem op een onverwachte plek waar God al sporen had 

getrokken. Laten wij dat ook leren: speuren naar sporen waar God ons 

al voor is geweest. Dan betekent geloven: God achterna gaan. Werden 

christenen aanvankelijk niet naar zoiets genoemd: ‘mensen van de 

weg’? Geloven is het gaan van een weg, Jezus of God achterna.  

Laten we zo als kerken, dichtbij en ver weg, door Gods wereld gaan. 

Dat is oecumene. Oecumene betekent namelijk letterlijk: bewoonde 

wereld. Het gaat niet alleen om kerken, maar om de hele bewoonde 

wereld. Daar zijn sporen van God te vinden.  

 

 


