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1. Onveranderlijk– Is God anders? (Jona 3 en 4)
Soms kom je het tegen als naam van een schip of een huis: Panta Rhei: ‘Alles
beweegt’ of ‘Alles stroomt’. Een Griekse filosoof probeerde zo te vatten dat
alles constant verandert. Je kunt niet tweemaal in dezelfde rivier stappen,
want dan is dat water als weer verder gestroomd.
Ook in ons leven lijkt alles constant te veranderen. En soms in een steeds
sneller tempo. Van onze kinderen, die opgroeien tot ons leven als we ouder
worden. Van de techniek tot de economie en de politiek. Alles verandert.
Juist dan kunnen zoeken naar wat niet verandert. En door alle tijden heen
hebben mensen dat in God gezocht. Alles verandert, maar God is
onveranderlijk, eeuwig. Hij blijft dezelfde. Gelukkig.
Maar daar is in de Bijbel niet alles mee gezegd. Want waarin is God
onveranderlijk? We mogen van Hem zelf leren hoe Hij is. Jona moest leren
wie de God van Israël was. God bleek anders dan Jona geloofde of wilde dat
Hij was. Jona geloofde dat God een God is die goede mensen beloont en
slechte mensen hun verdiende loon geeft. Maar toen de inwoners van de
slechte stad Ninevé zich anders gingen gedragen, veranderde God ook: Hij
spaarde hen. Jona is enorm kwaad dat zijn God zo is. Maar God is niet opeens
anders. Hij is onveranderlijk. Maar onveranderlijk in zijn trouw aan zijn
schepping. Onveranderlijk in zijn genade.
Tomas Halik, een Tsjechische priester, schrijft daar mooie dingen over in zijn
boeken. Hij zegt hierin veel te leren van mensen, die zeggen niet te geloven.
Als zij vertellen in welke God zij niet geloven, dan zou hij als priester ook niet
in deze God geloven. Maar als God anders is dan wij geloven of niet geloven
dan Hij is?
Als de God van de Bijbel zich aan ons bekendgemaakt heeft in Jezus Christus
mogen we ontdekken dat God niet alleen onveranderlijk is in zijn liefde, die
door dood en lijden heen gaat. Maar ook dat Jezus nu ook leeft met de
tekenen van zijn lijden in zijn handen en voeten. In alle veranderingen mogen
we geloven dat God onveranderlijk is in zijn trouw en genade.

Verhalen delen –
Op deze startzondag ontmoeten we elkaar in de wijkzaal en
gaan met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
LEVEN
1. Wat is de grootste verandering, die u / jij in uw / jouw
leven meegemaakt hebt?
Bijvoorbeeld: een verhuizing, rond huwelijk, ander werk,
omstandigheden, enz.
2. Wat is er uw / jouw leven juist (lang of bijna) niet
veranderd?
GELOOF
3. Heeft u / heb jij God op een andere manier leren kennen,
dan je eerder dacht dat Hij was?
Bijvoorbeeld anders dan je als kind geloofde / of dat je in
een bepaalde kerk gehoord had. Of door een bepaalde
ervaring.
KERK
4. Wat hoopt u / hoop jij dat er het komend seizoen in de
Johanneskerk anders gaat? En wat juist niet? Wat kunt u /
kan jij daar voor invloed op uitoefenen of aan bijdragen?

Liturgie – uit Lied 825: 7 en 8
Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
…
God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net

