Focus Blok 5
Corona-aanvulling gesprek 2

koning

Aanvulling op het gespreksmateriaal
Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die

In aanvulling op het onderdeel ‘Bijbelstudie’

in de context van de corona-crisis het materiaal van het

(pag.70-73)

Focustraject willen blijven gebruiken. In principe is het
1. In Filippenzen 2 komt sterk naar voren dat Jezus een

oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar.
Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen ‘Verhalen

dienende Koning is, en dat ook zijn Koninkrijk daardoor

Delen’ blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier

getypeerd wordt. Totaal anders dan wij gewend zijn. Die

een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die

gezindheid wil de gemeente doortrekken. En precies

wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt

dat is het wat wij nu zien gebeuren: betrokkenheid en

deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die

verbondenheid nemen door corona-beperkingen niet

onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar

af maar toe. De gezindheid van Christus krijgt gestalte

graag vrij in.

door hulpvaardigheid van gemeenteleden onderling en
naar buiten toe. ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor
ogen, maar ook die van de ander.’ Goed om de verhalen
daarover ook te delen en zo elkaar aan te moedigen.
2. Het is mooi om te zien dat ook buiten de gemeente van
Christus die gezindheid onder de mensen aanwezig is.
We mogen daar ruimhartig bij aansluiten en dankbaar
zijn voor tekenen van goedheid die God ons in zijn liefde
geeft.
3. Het is spannend of deze gezindheid zal blijven als straks
maatregelen worden versoepeld. Laten wij bidden dat dit
zo is. En laten we samen nu al nadenken aan welke goede
initiatieven we in de toekomst een vaste vorm kunnen
geven. Zodat deze inbreuk in ons ‘gewone’ doen tot echte
en blijvende verandering zal leiden in de gemeente en in
onze samenleving.
4. We hopen ook dat deze kanteling in de tijd mensen tot
geloof brengt: ‘zodat elke tong belijdt dat Jezus is Heer’.
Zou de macht van Koning Jezus ook niet hierin kunnen
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blijken dat Hij door Zijn Geest juist nu mensen nieuw te

In aanvulling op het onderdeel ‘In beweging’

denken geeft, zodat zij Hem op het spoor komen dwars

(pag.74)

door de nood van de tijd heen?
1. Kern is: een dienstbare houding leren aannemen. Je
Een sprekende column in dit verband

kunt dat concreet maken door je persoonlijk of als kring

… Intussen is de coronacrisis gekomen. En ineens wordt duidelijk

aan te melden bij ‘Nietalleen.nl’, een initiatief van de

wat die christelijke waarden in de Europese cultuur zijn. Er is een

Protestantse kerk.

arts die uit de veilige randstad naar Brabant gaat, want daar kan
2. Zijn er mensen in je omgeving voor wie je iets simpels

hij meer dienstbaar zijn. En hij blijft bij de mensen en zal bij hen

kunt doen?

blijven, ook als de beschermende middelen niet meer toereikend
zijn. Er zijn duizenden verpleegkundigen die inmiddels ander werk
deden, maar nu willen terugkeren naar de zieken. Zij geven hun
veilige plek met thuiswerken voor hun kantoorbaan op om aan

In aanvulling op het onderdeel ‘Gebed’

het bed van besmette en dus besmettelijke mensen te staan. (…)

(pag. 75)

Het doet me denken aan een situatie in de oudheid. Er was een
verschrikkelijke epidemie in Rome. Wie kon, vluchtte de stad uit,

Laten we bidden voor mensen in vitale beroepen, die meer

met name de elite én de artsen die wisten hoe groot het gevaar

risico lopen dan anderen, maar die met hart en ziel tot het

was. Christenen bleven. Zij verzorgden de zieken en ze gaven de

uiterste gaan. Laten we ook bidden dat gemeenten het

doden een waardige begrafenis. Zeker zullen niet alle christenen

verlangen om elkaar te dienen en vast te houden niet verliezen.

zo hebben gehandeld, maar het was door dit gedrag dat zij zich

Dat we elkaar niet uit het oog verliezen als straks alles weer

onderscheidden van de heidenen. En het was dit gedrag dat zij

‘normaal’ is.

geleerd hadden van de kritische geboden, profeten en dichters
in Israël – over de Heer die het recht der armen, der verdrukten
gelden doet. (ND 31 maart 2020, Bram van de Beek)
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