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Samen
“I

k geloof … een heilige algemene christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen”.
Wat bijzonder eigenlijk dat wij niet alleen geloven in God de
Vader, de Zoon en de heilige Geest, maar dat wij ook geloven in
het volk van God. En dat het zo belangrijk is dat er één van de 12
geloofsartikelen aan besteed is. Christus is Koning, maar wat is een
koning zonder onderdanen? Daarom vergadert Hij zich een volk
van het begin van de schepping tot aan haar voltooiing. Dat volk is
geen los zand, zoals wij als Nederlanders dat meestal zijn, maar een
gemeenschap. Verbonden aan haar HEER, verbonden aan elkaar.
Onlangs kreeg ik daar in de kerk een mooi voorbeeld over
aangereikt.
Spreuken 6: 6-9 werd gelezen: “Ga tot de mieren, luiaard, kijk hoe
ze werken en word wijs”.
De hier bedoelde mieren zijn zogenaamde “graan-mieren”. In de
oogsttijd slepen ze graan naar hun nesten om in de wintertijd hun
larven te kunnen voeden. Zie je ze lopen, die mieren, in een lange
rij, elke mier één graankorrel? Wat voegt één zo’n graankorrel nou
toe, zou je denken. Maar die mier is niet in z’n eentje aan het werk!
Voor hem loopt ook een mier en achter hem ook… met honderden
lopen ze af en aan. Met elkaar bouwen ze de voorraad voor de
winter op. Ten dienste van de volgende generatie.
Zo is ook Gods volk de eeuwen door bezig geweest. Iedere gelovige
met zijn eigen kleine bijdrage. Met elkaar Gods volk om Zijn Naam
groot te maken op aarde. Je voelt je zo vaak klein en onmachtig.
Maar je hoeft het niet alleen te doen. Met elkaar zijn we werkzaam
in Gods koninkrijk. We mogen elkaar helpen, bemoedigen,
meenemen onderweg, in een lange stoet… .
We komen samen omdat we samenhoren, saamhorig met hetzelfde
doel voor ogen. Dat gaat niet vanzelf, daar is geloof voor nodig.
Geloof in die gemeenschap, in die “heiligen”, in die Koning.
Christus, Hij is onze koning. Hij is het die zijn volk vergadert. Hij is
zelfs bij machte om ons dat broodnodige geloof te schenken.
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