
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

 

Een opmerkelijke gebeurtenis in een schouwburg in Parijs. De voorstelling was nog niet 

begonnen. Er was nog wat geroezemoes in de zaal; sommigen zochten naar hun plaats. 

Plotseling beklom een jonge man het toneel. 'Dit is geen onderdeel van de voorstelling', riep 

hij. 'Ik wil alleen maar zeggen dat ik houd van een meisje. Maar: zij houdt niet van mij. Ze zit 

daar .... Alle hoofden draaiden naar de plek die hij aanwees. 'Ze wil niets meer van mij weten. 

Daarom vraag ik u nu om met z'n allen tegen haar te zeggen: Maria, heb hem lief! Maria heb 

hem lief! 

Doodse stilte. Het meisje rende naar de uitgang zonder om te kijken. Een toneelknecht trok 

de jongeman van het podium. Niemand riep: 'Maria, heb hem lief!' De mensen keken elkaar 

niet aan. Snel werden de lichten uit gedaan. De voorstelling begon. Het incident was voorbij. 

 

Ook in de kerk zou wel eens iemand naar voren willen komen, voordat de dienst begint: ik 

voel me niet herkend, help, ik kan mezelf niet kwijt. Mensen hebben mensen nodig. Er 

moeten anderen zijn die ons laten voelen: het is goed dat jij er bent en dat je bent zoals je 

bent. Als wij ons niet geaksepteerd voelen, ervaren wij onszelf als iemand die er eigenlijk niet 

moet zijn. Wij hebben het nodig aanvaard te worden. Een psychiater zegt: wij moeten 

bevestigd worden.  

 

Het klinkt gek wat ik nu ga zeggen, maar de apostel Paulus noemt hetzelfde anders: wij 

moeten elkaar ontvangen in de Heer. 

De jongeman schreeuwt om de zin uit de zaal: ´Maria heb hem lief´. De psychiater zegt ´wij 

moeten bevestigd worden´. Paulus zegt: wij moeten elkaar ontvangen in de Heer.  

 

De gemeente van Filippi is één van de meest geliefde gemeentes van Paulus. Hij roept de 

gemeente op om één van haar leden, Epafroditus, vol genegenheid te ontvangen. "Ontvangt 

hem dan in de Here, met alle blijdschap en houdt hem in ere". 

 

Wat was er aan de hand in Filippi? 

De gemeente van Filippi had Epafroditus naar Paulus gestuurd met een bedrag aan geld en 

met de opdracht Paulus in zijn gevangenschap persoonlijk bij te staan. Bij het bestaande 

gevangeniswezen kon dit namelijk zonder bezwaar. De gemeente van Pilippi stuurde niet 



zomaar iemand. Ze stuurden Paulus als het ware één van hun beste ouderlingen. Epafroditus 

genoot het vertrouwen van de gemeente. 

Maar het kan raar gaan in een gemeente. Ook in de ideale vroeg-christelijke kerk. Want de 

gang van zaken ziet er vanuit de tekst ongeveer zo uit : Epafroditus is bij Paulus aangekomen, 

maar is daar ziek geworden en heeft daardoor zijn opdracht niet ten volle kunnen volbrengen. 

Als men dit in Filippi verneemt, dan rijzen er verdenkingen tegen Epafroditus. Men gelooft het 

maar half en als hij naar huis wil verdenken ze hem van slapheid. Men suggereert: in plaats 

van de Epafroditus als onze afgezant alles op alles zet om Paulus te helpen, geeft meneer er 

de voorkeur aan ziek te worden; zodat Paulus alleen maar last heeft van ons offer dat wij zo 

goed bedoeld hebben. Die afgevaardigde van ons had moeten zorgen dat hij gezond bleef. 

 

Op deze manier kunnen ook wij elkaar kleineren. Hoofdpijn? - o dat heb ik ook zo vaak, maar 

ik blijf er mee doorlopen. als je er eenmaal bij gaat liggen, dan kom je er nooit meer uit. 

Zoiets dacht men in Filippi. Epafroditus kiest de weg van de minste weerstand. Hij zal wel 

heimwee gehad hebben en omdat hij naar huis wil, doet hij alsof hij te ziek is om bij Paulus te 

blijven ... 

Zo gingen geruchten door deze gemeente. Maar geruchten en gemeente, dat is een innerlijke 

tegenstrijdigheid. Geruchten horen bij de massa, niet bij de gemeente. Een roddelende 

gemeente is geen gemeente meer. Brood en wijn doorgeven en praatjes doorgeven, dat 

vloekt. 

Paulus schrijft in zijn brief tegen deze geruchten in Hij neemt het voor Epafroditus op. Hij 

noemt hem broeder, medewerker en medestrijder van de gemeente van Pilippi, afgezant en 

dienaar. Vijf veelzeggende aanduidingen. Op vijf vingers telt Paulus na, wat Epafroditus voor 

hem betekent - om hem letterlijk de hand boven het hoofd te houden. Dan schrijft Paulus dat 

Epafroditus ernstig ziek is geweest, de dood nabij. Zijn ziekte was dus geen aanstellerij. 

Ontvang Epafroditus niet in de roddel en leugen, maar ontvang hem in de Heer. Ook al breekt 

het werk Epafroditus bij de handen af, dan nog is het de moeite waard om hem met een 

warm hart te ontvangen. Ga met hem om zoals de Heer dat gedaan zou hebben.  

 

Daarna gaat Paulus nog één stap verder. Hij zegt dan: de missie van Epafroditus niet mislukt 

zoals jullie denken. Voor mij, schrijft Paulus is zijn missie heel goed gelukt. Juist in zijn ziekte 

heeft Epafroditus meer voor mij betekend dan jullie denken. Hij heeft met mij geleden en 

gestreden. Paulus vindt dat veel belangrijker dan bijvoorbeeld al het geld van de collecte dat 



de gemeente van Filippi hem had geschonken. Paulus durft het wel te zeggen: Epafroditus 

heeft juist in zijn ziekte aangevuld wat aan dienstbetoon vanuit de gemeente van Filippi 

ontbrak. Meestrijden en meelijden is een bijzondere vorm van dienen. Samen de pijn dragen - 

is dat niet de liefde die nimmer vergaat? 

 

Paulus ontzenuwt de geruchten en roept de gemeente op Epafroditus te ontvangen in de 

Heer. Elkaar ontvangen in de Heer - welke Heer? Om elkaar in Hem te kunnen ontvangen 

moeten wij die Heer ook kennen. Hij is de Heer die weet dat mensen gezond kunnen worden 

door een blik, door het klankmateriaal van een stem, door een liefkozing, door een 

gemeenschappelijke maaltijd. Vele kwalen zijn met een gebaar te genezen. Mensen krijgen 

hoofdpijn omdat zij een hand op hun hoofd missen. Ogen die mij met genegenheid aanzien, 

laten mij mezelf zijn. Zij doen mij met mezelf samenvallen. Zij ontvangen mij in de Heer ; het is 

alsof Hij mij aankijkt en aanraakt. 

 

Om elkaar te ontvangen in de Heer, moeten we weten wie deze Heer is. In het 

evangeliegedeelte van vanmorgen stelt Jezus zelf de vraag : weten jullie wie ik ben? Weten 

jullie waar het mij om gaat? Petrus belijdt : Gij zijt de Messias, de Christus. Het is opvallend 

dat Marcus  deze uitspraak gewoon laat staan. Jezus zelf neemt de term 'messias' niet van 

Petrus over, Hij noemt zichzelf dan Zoon des mensen, ben adam, mensenkind. Meer wil Hij 

niet zijn. Hij wil zijn wat alle mensenkinderen zijn. Het hoort bij zijn Messias zijn, dat Hij 

mensenkind is. Een mensenkind dat het lijden van de mensen kent.  

 

'Als iemand achter dit mensenkind aan wil, die neme zijn kruis (zijn schandpaal) op en volge 

Hem. Ik lees dit als een oproep om het uittehouden in de schande en de spot als we niet 

meedoen aan het succes denken in de gemeente en onze maatschappij. Als we zien naar de 

laaggezetenen in plaats van de hooggezetenen.  

 

De gemeente te Pilippi stuurde haar beste ouderling, een vijf-sterren christen naar Paulus, de 

apostel. Paulus belicht alles anders. Hij spreekt over meelijden en -strijden. Hij roept het beeld 

op van een gevangene en een zieke, die de armen slaan om elkaars schouders slaan om het 

uittehouden. Ze zijn met elkaar omgegaan zoals Jezus als mens met de mensen is omgegaan. 

Dat zij niet bang waren om ten onder te gaan, dat is verborgen in het geheim van Jezus' graf 

en opstanding. Wie zijn leven verliest om mij en het evangelie (om de genegenheid), die zal 



haar behouden. 

Het meest bijzondere van het leven is liefde zonder vrees. Er mogen zijn zoals je bent - dat 

had Epafroditus nodig en zelfs Paulus kon niet zonder. Jezus is voor hen een bron van deze 

liefde en bevestiging.  

 

Vanmorgen nemen vijf mensen afscheid en twee  mensen uit onze gemeente worden 

bevestigd en één herbevetsigd. De gaven die ze hebben gaan ze gebruiken om de gemeente 

te dienen. We mogen van hen het een en ander verwachten. Tegelijkertijd zijn ze ook 

mensenkinderen, kwetsbaar, met de behoefte om in ere gehouden te worden, ook als ze niet 

in topvorm zijn. Laten we hen ontvangen in de Heer. 

Daar de rijkdom van de christelijke liefde vinden. Amen. 

 

 

 


