
Echt Samenkomen  
Covid-19 zal onderdeel uit blijven maken van ons bestaan. 
Het is een extra dreiging waar de mensheid mee zal 
moeten leren leven. Wij als kerk ook. De wereld is 
veranderd. We hebben geleerd om kerkdiensten live uit te 
zenden en hen ook vanuit huis te volgen. Dit heeft zeker 
voordelen. Waarom zouden we nu de moeite te nemen om 
echt als gemeente samen te komen? 
 
Digitaal gemeente zijn is als het eten van een ontdooide 
magnetronmaaltijd. Het helpt en het is beter dan niets. 
Maar we geven allemaal de voorkeur aan een vers 
klaargemaakte maaltijd of een barbecue in de tuin bij 
vrienden! Er zijn zegeningen aan samenzijn verbonden.  
  

1. Een ritmische gebeurtenis: In de natuur 

verloopt het meeste in seizoens-ritmes. Mensen hebben 
ook baat bij ritme. Een vaste tijd om te eten, slapen, 
sporten en zelfs onze tanden te poetsen. Als je iets wilt 
leren, helpt het als je een studie of oefenritme ontwikkelt. 
Vroeg in de geschiedenis van de kerk begonnen gelovigen 
samen te komen op de eerste dag ven de week, de 
opstandingsdag. De apostel Johannes gaf het de naam: 
“de dag des Heeren” (Op. 1:10). Persoonlijk ervaar ik de 
dynamiek behulpzaam van het mezelf fysiek, mentaal en 
geestelijk klaarmaken om naar de kerk te gaan om samen 
met medegelovigen de Heer te ontmoeten. Het wordt een 
belevenis die Zijn dag markeert.  
  

2. Een gemeente-ervaring: Door elkaar fysiek te 

ontmoeten, elkaar te begroeten, samen te zingen en 
samen te aanbidden worden we opgebouwd. Door met 
elkaar om te gaan, op elkaar te wachten, soms toe te 
geven aan de voorkeuren van anderen en elkaar te 
vergeven groeit ons christelijke karakter. Als 
kerkgemeenschap kunnen we door de manier waarop we 
met elkaar omgaan laten zien dat we van elkaar houden 
(1 Petr. 2:17), dat we familie zijn (Gal. 6:10). Kerkleden 
kunnen er samen voor zorgen dat bezoekers zich welkom 
voelen (Hand. 15:4). Elkaar ontmoeten is een essentieel 
onderdeel van het christen-zijn. Daarom “volhardden” de 
gelovigen “in de gemeenschap” (Hand. 2:42).  
 

3. Een ervaring van Gods aanwezigheid: Jezus 

zei, “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, 
daar ben Ik in hun midden” (Matt. 18:20). Ja, de Heer 
Jezus is bij ons als we thuis, op ons werk of op school zijn. 
Maar op een heel echte, speciale en andere manier is Hij 
aanwezig wanneer de kerk samenkomt in Zijn naam. Ik 
gebruik het woord “andere” omdat deze woorden van 
Jezus anders geen zin zouden hebben. We worden ertoe 
uitgenodigd om iets speciaals te ervaren wanneer we 
samenkomen om in Zijn naam te bidden en te aanbidden, 
elkaar te ontmoeten en om Hem te horen spreken door 
liederen die we samen zingen, en door Zijn woord.  

4. De kans om te getuigen: Natuurlijk kunnen we 

onze liefde voor en toewijding aan elkaar op digitale 
manieren tonen door de week heen. Maar wanneer we 
eenheid laten zien als we als kerk samenkomen, met onze 
verschillende temperamenten, voorkeuren, leeftijden, 
sociaal-economische achtergronden en culturen, worden 
we een levende getuige van wat Christus doet in de levens 
van mensen. Deze harmonie in diversiteit is meer dan een 
sociaal wonder. De apostel Paulus legt uit dat wanneer er 
ongelovigen binnenkomen tijdens een dienst, zij geraakt 
kunnen worden door Gods Geest (1 Kor. 14:23-25). Elkaar 
ontmoeten als kerk kan een prachtige en effectieve manier 
zijn om te getuigen. 

 

5. Een ‘God gebruikte mij’ ervaring: Christus 

verlangt ernaar om anderen te zegenen door jou heen. 
Door een glimlach, begroeting, een empathisch luisterend 
oor. Door jouw ‘er zijn’. We zijn altijd het lichaam van 
Christus. Wanneer we elkaar fysiek ontmoeten, beweegt 
het lichaam van Christus op een speciale manier. Maak 
voordat je van huis vertrekt duidelijk aan de Heer dat je 
open staat om te ontvangen (van Hem en anderen) en ook 
bereid om te geven (aan Hem en anderen). Dan heb je 
meer kans dat je mogelijkheden ziet of de 
aanmoedigingen van de Heilige Geest opmerkt Die jou wil 
gebruiken om iets te doen of zeggen. Kom met een 
vastbesloten bereidheid om te dienen, te geven en 
gebruikt te worden door de Heer. 
 

 
Conclusie 
“En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot 
liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge 
bijeenkomst niet nalaten…” (Hebr. 10:24-25). Misschien is 
het tijd om je prioriteiten en wekelijkse ritme te 
heroverwegen,  of tijd om de Heere te vragen om je te 
gebruiken om anderen te zegenen wanneer je fysiek een 
kerkdienst bezoekt. Wees creatief. Kies ervoor om van de 
ontmoeting met je gemeenteleden een hele belevenis te 
maken, een hoogtepunt van je week, iets om naar uit te 
kijken, in plaats van iets wat ook nog in je agenda geperst 
moet worden. Misschien zal die eerste dag van de week 
dan voor het eerst of weer opnieuw aan gaan voelen als 
“de dag des Heeren”!  
 

Philip Nunn - November 2021 
Eindhoven, Nederland 

Bron: www.philipnunn.com  - vitamins 


