
 

 
 
 
 

DELEN IN VREUGDE, 
IN ZORGEN,  
IN PIJN 
 
 
 

met elkaar meeleven 
in de gemeente van 
Jezus Christus 
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IEDER VOOR ZICH. 
 
Onze samenleving laat zien dat mensen 
erg op zichzelf gericht zijn: 
geïndividualiseerd. 
Wie onze buren zijn, wordt als minder 
belangrijk ervaren. 
De belangstelling voor 
gemeenschappelijke activiteiten neemt 
af. Het is ook niet meer vanzelfsprekend 
dat je lid bent van de buurtvereniging. 
Aan de ene kant doen we hier allemaal 
aan mee. Aan de andere kant zijn we er 
niet blij mee. 
 
ANDERS ZIJN. 
 
De christelijke kerk gedraagt zich in 
iedere tijd en in alle culturen ‘anders’. 
Dat komt door haar oriëntatiepunt: 
Jezus. 
Hij is de norm voor de handel en wandel 
van de gemeenteleden. 
Dat houdt in, dat een christen zich niet  
verschuilt door te zeggen: ik ben een 
Fries, een Zeeuw of een Veluwenaar, om 
daarmee het gedrag te verklaren. 
Een christen weet: ik ben christen… en 
dat mogen ze aan me zien. 
Gaan christenen anders met elkaar om  
in tijden van vreugde, zorgen en pijn? 
Dat hopen we wel! 
 
De tijd van het OT en het NT 
 
Op diverse plaatsen in de bijbel wordt 
duidelijk gemaakt, dat mensen naar 
elkaar moeten omzien,  

de een tot steun mag zijn van de  ander 
en we elkaar kunnen troosten en helpen 
om op te staan in ons verdriet. 
Er wordt voor gewaarschuwd, dat we 
daarin ook grote teleurstellingen op 
kunnen doen. 
De eerste christelijke kerken laten zien 
dat het inderdaad ook ‘anders’ kan. 
Deze praktijk maakte die kerken 
opvallend en aantrekkelijk in hun tijd en 
omgeving. 

 
ONZE PRAKTIJK 
 
Sommige mensen vergelijken onze Vrije  
Evangelische gemeente met andere 
gemeenten;  
het ene vergelijk pakt dan positief uit, 
het andere wat minder. 
Maar we moeten de praktijk van onze 
gemeente niet meten aan een andere 
gemeente, maar aan de bijbel. 
Hoe is de gemeente bedoeld? 
Laten we even kijken hoe het in de 
praktijk gaat. 
 

 nieuwkomers vinden niet 
gemakkelijk hun weg; komen er 
niet gauw ‘tussen’. 

 gasten kunnen maandenlang de 
dienstenbezoeken. Niemand 
spreekt hen aan, informeert of 
toont belangstelling. 

 bij het koffiedrinken zoeken we al 
gauw onze bekenden op en 
anderen staan toe te kijken. 
 
 



 er zijn trouwe kaartstuurders, (in 
geval van vreugde en/of verdriet) 
maar het is wel een vaste kleine 
kring. 

 bij een huwelijksdienst komt een 
bruidspaar niet ‘in het midden van 
de gemeente’ wat ze wel 
verwachten, want wij komen 
alleen bij bekenden. 

 een afscheidsdienst bijwonen is 
niet vooriedereen meer 
vanzelfsprekend; ook als het qua 
tijd wel zou kunnen. 

 je kunt ‘s zondag wegblijven,  
zonder gemist te worden. 

 
MEER DAN EEN LIED 
 

Heer wat een voorrecht om in liefde te 
gaan, schouder aan schouder in uw 
wijngaard te staan; samen te dienen, te 
zien wie u bent, want uw woord maakt uw 
wegen bekend. 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
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In een christelijke kerk mogen mensen 
verwachten dat we elkaars vreugde, 
zorgen en pijn delen. 
Je kunt niet voorkomen dat iemand ziek 
wordt, zich ergens grote zorgen 
voordoen, er verlies wordt geleden. 
We kunnen wel om elkaar heen staan en 
helpen dragen. 
 

Paulus schrijft niet voor niets over de 
gemeente: 

Wanneer één gemeentelid pijn 
lijdt,lijden alle anderen 
mee;wanneer één lid met respect 
behandeld wordt, 

 delen alle andere in die vreugde. 
 
Wat opvalt is, dat hij het hier heeft over 
alle anderen en niet spreekt over een 
kleine kern die meeleeft. 
 

 
TIPS VOOR EEN ANDERE PRAKTIJK   
 

1. neem ‘s zondags de 
gemeentebrief mee of meld je 
aan deze per e-mail te ontvangen. 

 
2. Zet je voornemen om iemand een 

kaartje te sturen direct om in een 
daad en neem de namen mee in je 
persoonlijk gebed. 

 
3. groet de mensen waar u ’s 

zondags naast komt te zitten en 
stel u aan elkaar voor. 

 
4. ga één keer per maand mee 

koffie/thee drinken in de 
Bovenzaal en zoek bewust 
contact met iemand die je niet 
(goed)kent. 

 
 
 
 
 
 
 

5. bezoek (zo mogelijk) de huwelijks- 
diensten en afscheidsdiensten. 
De families beschouwen onze 
aanwezigheid niet als 
nieuwsgierigheid maar als een  
warme deken van medeleven en 
betrokkenheid. 

 
6. maak (tijdens het koffiedrinken) 

een afspraak met mensen door ze  
(een andere keer) bij u thuis uit te 
nodigen na een kerkdienst.  

Zo wordt de kerk een  gemeenschap. 
 

EEN PASTORALE HANDREIKING. 
 
Deze folder is bedoeld als een pastorale  
handreiking voor elkaar. 
In veel gevallen zijn we ons 
ternauwernood bewust van ons eigen 
gedrag en van de gang van zaken. 
 
 
Daarom attenderen we elkaar op dingen 
die we in de toekomst misschien ook 
‘anders’ kunnen gaan doen. 
Zo valt er voor iedere christen en voor 
iedere gemeente nog heel veel te leren. 
 
 


