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Gods grootheid
D

it nummer van WegWijs heeft als thema het thema van de
Bijbelstudiedag van 21 april 2016 “Geweld in de Koran,
geweld in de Bijbel”.
“Geweld in de Bijbel” is best een pittig onderwerp. Ik weet niet hoe
het u vergaat, maar ik kan mij niet herinneren dat we dit onderwerp
vroeger ook als zwaar of moeilijk bestempelden. En toch: in die tijd
was de Tweede Wereldoorlog nog heel dicht bij en lag alles nog vers
in het geheugen. Zou dat komen omdat we nu dagelijks beelden
zien van geweld en volkerenmoord, ergens in de wereld? Daar
spreken we onze afschuw over uit. En we vragen ons dan af, hoe
dat was in de tijd van de bijbel.
Eén zin van dominee Francke kwam stevig bij mij binnen: “Wij, in
ons comfortabele, christelijke leventje weten niet meer wat het is
om onrecht te ondergaan”. Ik denk dat ik het antwoord op mijn
vraag ook meer in die richting moet zoeken. Aan onze behoeften
aan veiligheid, zekerheid en saamhorigheid is al voldaan. Daarom
hebben we nu behoefte aan waardering en erkenning. Dat vertaalt
zich in een godsbeeld van een liefdevolle Vader die ons liefheeft
en bevestigt in ons bestaan. Maar wat kan ons beeld van God
daardoor eenzijdig en onvolledig worden. Hij is ook een Wreker
over alle onrecht die Hem en Zijn volk wordt aangedaan. Gods
toorn over de zonde is verschrikkelijk (Zondag 4).
Zijn we dat besef kwijtgeraakt misschien? Wat hebben we elkaar,
als christenen wereldwijd, vervolgd of comfortabel levend, nodig
om de breedte, de lengte en de diepte van Gods grootheid te
doorgronden! En elkaar bij de les te houden!
Wij kunnen dankbaar en met veel genoegen terugkijken op een
mooie en leerzame Bijbelstudiedag. Ik hoop van harte dat velen een
verenigingsavond uittrekken om dit onderwerp te behandelen. Om
te voorkomen dat ons beeld van God een afgodsbeeld wordt.
Om Hem de eer te geven die Hem toekomt.
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond
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