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'De ferwachting fan it Keninskip fan God en de ienheid fan de 
tsjerken' 

Gods frede wêze mei jimme. 
 
Út trou en tawijing oan ús eigen ferskate tsjerklike mienskippen en oan de 
TSJERKE, mei haadletters, fan Jezus Kristus binne wy hjir gearkommen. 
Wij jouwe de trou en tawijing oan ús eigen gemeenten en 
tsjerkemienskippen net sa mar op. Mar wy binne it inoar ferketterjen te 
boppe en leauwe net mear yn eigen absolút gelyk en wierheid. Sa sykje 
wy nei mear ienheid as TSJERKE. 
Fan de oare kant freegje wy ús ek mear en mear ôf oft wy noch wol 
takomst hawwe as tsjerken yn Frjentsjer, yn Nederlân, yn Europa? Út 
soarte- fansels - sizze wy dan dat it eins net om de Tsjerke(n) giet mar 
om it Keningskip fan God en dat wy der op tidigje meie dat God it wurk 
fan Syn hannen net fertutearze litte sil.  
Mar lykwols binne wy tagelyk ûnder de yndruk net allinnich fan it yn it 
neigean reitsjen – it minder en minder wurden - fan gâns tsjerklike 
mienskippen, yn it âlde kristlike Europa, mar ek fan tal fan oare saken en 
krises dy’t de frede en ús woltier bedriigje. Der is in soad dat ús trystich 
en wurch makket. 
Kin ús ferwachtsjen fan it Keningskip fan God dy trystige stimming, dy 
wurgens wol heevje – der wol tsjin op?  
Ik wol mei jimme besjen oft wy ta in fernijd útsjoch komme kinne op Gods 
Keningskip en syn wurking en oft ús ferwachtsjen in nije ympuls krije kin.  
Sa dat wy komme ta in sterke hope dy’t ús mei inoar ferbine sil. 
 
Wy songen Ps. 122  dy’t Jeruzalim besjongt as pylgerstêd foar alle 
stammen fan Israël. Wy hearden Ps. 87 lêzen, in psalm dy’t Jeruzalim 
besjongt as it plak dêr’t alle folken berne binne. Benammen ek de folken 
dy’t yn de âlde tiden Israëls fijannen wienen, lykas Rahab=Egypte, Babel, 
de Filistinen en Tyrus.  Ps. 87 is in grut fisioen fan ieuwen lyn fan frede 
ûnder de folken. Yn beide psalmen is Jeruzalim it sintrum. Mar Jezus 
skriemde oer Jeruzalim yn syn dagen: Hie dy stêd doe mar witten, wat har 
ta frede tsjinje soe. En wy binne hjoed-de-dei fertretlik, of sels lilk oer de 
tastân yn en om Jeruzalim. De spanning dêr liket no wol ûnoplosber. 
 
Yn dy stêd barde it lykwols dat de Hillige Geast kaam oer de learlingen fan 
Jezus. Dêr begjint it ferhaal fan de Tsjerke, fan ús as folgelingen fan 
Jezus. Fan Jeruzalim út is de Tsjerke oer de hiele wrâld ferspraat nei alle 
folken ta. En fan dy stêd komt dizze jûn de liturgy mei de groetenis fan de 
Joadske en Palestynske kristenen dêr. 
Ús gearkommen hjir yn Frjentsjer hat djippe en wrâldwide ferbannen yn 
de skiednis en hjoed-de-dei oer de hiele ierde. 
 
Op de Pinksterdei kaam de Geast fan God oer de learlingen fan Jezus; de 
Geast dêr’t Jezus út berne wie. Dêr foarme him nei de preek fan Petrus in 
echte en ideale mienskip. Dochs wienen der fuort al tekenen fan it kwea. 
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It ferwachtsjen fan dy gemeente wie in gau en definityf oanbrekken fan it 
Keningskip fan God. Dan soe Jezus ek werom komme. Hy soe alle 
leauwende minsken, ek dy’t al ferstoarn wêze soenen, by inoar bringen en 
dan it Keningskip werom jaan oan God. Wilens moast it evangeelje 
wrâldwiid ferkundige wurde. Alle minsken dy’t ta it leauwe kamen 
waarden doopt en de Hillige Geast wie harren ûnthjitten. 
 
Yn in alternatyf Pinksterferhaal fertelt Johannes dat doe’t Jezus nei syn 
dea oan syn learlingen ferskynde hy harren groete mei de wurden: ‘Frede 
wêze mei jimme’. Hy blaasde op harren en sei: ‘Ûntfang de Hillige Geast. 
Wa’t jimme de sûnde ferjouwe dy binne se ferjûn en wa’t jimme se net 
ferjouwe dy binne se net ferjûn’. Dat is it ienichste dat Johannes op dat 
stuit fertelt en dat is, sa liket it, foar him it wichtichste. Dat betsjut dat  
alle oanwêzigen, manlju en froulju, Jezus syn missy fuortsette en tidigje 
meie op de lieding fan de Geast, dy’t ek Jezus laat hat. Men soe sizze dat 
de ferkundiging fan it evangeelje foar Johannes benammen it ferjaan fan 
sûnden ynhâldt en sa de fuortsetting is fan Jezus syn missy fan 
fermoedsoening. 
 
Paulus, in Joadske Fariseeër, waard de apostel fan Europa. Laat troch de 
Geast, waard er de foarfjochter fan de nije net Joadske kristenen. Sy 
hoegden net Joaden te wurden, besnien te wurden, om der dochs by te 
hearren. Ûnder Gods Keningskip is romte foar alle folken mei harren 
eigenens! De Tsjerke fersprate har ûnder alle folken, manlju en froulju, 
frije minsken en slaven. De Tsjerke waard ‘katolyk’, wrâldwiid. De hiele 
bewenne ierde, de oekumene, kaam yn it sicht  fan it fisioen fan Gods 
Keningskip. 

<><> 
 

Wy libje no 2000 jier letter. Wat is der in soad bard, wat is der in soad 
feroare! Nei 2000 jier wachtsjen, wachtsje wy faaks (hast) net mear. Ús 
begryp fan de wrâld is no sa feroare dat wy de bibelske bylden fan Jezus 
syn werom kommen op ‘e wolken om dan mei him fierd te wurden nei it 
Keningskip fan God op in nije ierde ferlieze. It past net mear yn ús 
hjoeddeiske begryp fan de kosmos en wy wachtsje al sa lang dat wy 
wolris freegje oft der noch wat fan komme sil - of der net mear om tinke. 
 
Dat stelt ús foar drege fragen. Hoe kinne wy dêr mei omgean? Faaks 
kinne wy it kommen fan Gods keningskip sjen yn it byld fan in proses, in 
stadige útwreiding fan it wurk fan God . 
 
Mar earst moatte wy ûnder de eagen sjen en erkenne wat ôfgryslik pynlik 
en beskamsum west hat yn dy 2000 jier tsjerkeskiednis. Te faak hat it 
hâlden en dragen fan de Tsjerke, de tsjerken – as ynstituten – en fan de 
kristenen, in kontra- tsjûgenis west. Te faak spile ‘macht’ yn de ferkearde 
sin in rol en net de kwetsbere geastlike krêft fan Jezus. Dat barde en bart 
op sa’n grutte skaal dat it in ferleagening fan Jezus is. Minsken koenen 
mei rjocht dêr nei ferwize as reden om net te leauwen. It hat bliken dien 
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dat it kwea like djip yn de Tsjerke sit as yn de wrâld. De Tsjerke en de 
kristenen binne dan ek ien gehiel mei de wrâld en moatte mei de wrâld 
ferlost wurde fan it kwea. 
Hugo de Groot en oare Europeeske rjochtsgelearden sochten yn har tiid, 
fan humanistyske motiven út, nei in sekuliere en ynternasjonale 
rjochtsoarder om te besykjen in ein te meitsjen oan de 
godstsjinstoarloggen. Om ûnder oare dogmatyske wierheden, ferfrissele 
mei it sykjen nei macht,  fochten tsjerken en kristenen yn de mande mei 
politike machten, op libben en dea. Dat barde oeral yn Europa, dat bekend 
stie – en noch stiet – as de ‘kristlike wrâld’. Dat Europa, dat syn ‘kristlike 
beskaving’ sa graach oerbringe woe nei de koloanjes en de wide wrâld. Ik 
hoech allinnich noch mar te ferwizen nei de beide wrâldoarloggen fan de 
tweintichste ieu. Sa sjogge wy de skaal fan it negative tsjûgenis. 
 
Mar, yn Europa wie der ek in oare beweging. Bygelyks sette it wurkjen 
oan in ynternasjonale rjochtsoarder him stadich oan troch. En, om noch in 
foarbyld te neamen: Nei de twadde wrâldkriich brochten de âlde 
aartsfijannen Frankryk en Dútslân in part fan harren machtsbasis – it stiel 
en de koalen - ûnder mienskiplik bewâld. Oare steaten begûnen mei te 
dwaan. Stap foar stap - de iene praktyske oplossing jage de oare - ûntstie 
en ûntstiet noch hieltiten de Europeeske Mienskip. Mear en mear belangen 
wurde mienskiplik makke, sadat der net mear om fochten wurde kin. It is 
in sekuliere saak, in saak fan de wrâld. Mar it bringt frede. It is in proses 
fan fersoening tusken de Europeeske folken. Ús legers binne net mear 
nedich foar de ferdigening fan it eigen lân, mar wurde no ynset yn 
fredesmissys bûten Europa.  
 
No weagje ik it derop en noegje jim út om, as in sykjen nei in fernijde fisy 
op it kommen fan Gods Keningskip, it neamde yn ferbân te bringen mei it 
kristlik leauwe.   
Ik neam in tal fan saken dy’t ik beskôgje as de kearn fan it kristlik leauwe: 
God is de Skepper fan himel en ierde, fan de kosmos. Wy hawwe it 
fertrouwen dat Hy trou en tawijd is oan syn skepping, it wurk fan Syn 
hannen net falle litte sil. Dêr in befêstiging fan sjogge wy yn de komst fan 
Jezus Kristus, it boadskip fan syn libben en stjerren. God lit Him dêr kenne 
as net almachtich yn de gongbere betsjutting fan dat wurd. Hy lit him yn 
Jezus kenne as kwetsber, kwetsbere sterke leafde. Jezus wurdt ús 
lotgenoat oant yn de marteldea oan it krús en de godferlittenheid ta. Dy 
Jezus wurdt nei krusiging en begraffenis troch syn learlingen belibbe as 
opwekke út de dea. De Hillige Geast, dy’t Jezus laat hat, komt oer harren. 
Jezus syn missy sil fuortset wurde. 
Wy erkenne dat dy Geast fan God in grutte dynamyk is, dy’t soeverein 
waait dêr’t sy hinne wol. Sy wie der al by de skepping. Sy kin net bûn 
wêze oan tsjerken of doopte kristenen. Sy kringt yn de rin fan de skiednis 
troch yn de hiele wrâld. Sinding en missy, kolonisaasje, humanisme e. o. 
meie dêr fehikels foar wêze, mar falle der net mei gear. Lykwols is yn it 
wurk fan dy fehikels in soad kwea ferfrissele, dat falt net te ûntkennen. 
 



 4

Wy hawwe sjoen en belibbe dat der bûten joadendom en kristendom in 
soad minsken en aktiviteiten te finen binne dy’t it boadskip fan Jezus net 
tsjinsprekke. In protte goed, in soad respektabele wiisheid wurdt dêr fûn.  
Wêr’t wy ek komme op ‘e ierde, oeral fine wy leafdefolle soarch fan 
minsken foar minsken. We fine dy op alle mêden fan minsklike 
aktiviteiten. By alle folken wurdt trou en tawijing fûn oan saken dy’t 
heilsum binne. Fansels giet it altyd mank mei kwea. Mar dat goede is der! 
 
In liet fan Taizé, dat wy aansen ek sjonge sille, seit ‘Ubi caritas et amor, 
ibi Deus est’. Oerset yn it Frysk: Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit en 
de freonskip groeit,dêr is God mei ús ... op kommende weis. 
Sei Jezus ek net: Wa’t net tsjin ús is, is foar ús. 
 
Soenen wy net bliid en tankber erkenne meie dat Gods Geast net ôfwêzich 
wêze kin yn Syn Skepping. Hoe soe sy dêr net wurkje! 
Dan soenen wy alle trou en tawijing, soarch en leafde foar de minsken,  
middenmank alle tsjusterens, as tekens fan it wurk fan de Geast sjen 
meie. Dat is dan in ynterpretaasje fan ús kristlik tinken út fansels. Oaren 
meie it ynterpretearje fan harren oertsjûgings en leauwen út. 
Foar ús kin dat betsjutte dat wrâldwiid op alle mêden fan maatskippij, 
wittenskip, ekonomy, ekology, godstsjinsten en Tsjerke en wat noch 
mear, glimpkes sjoen wurde kinne fan it Keninkryk fan God op kommende 
weis, as gefolch fan de dynamyk fan de Geast, binnen en bûten de 
tsjerken. 
 
Foar ús krewearjen, ús ynset, as kristenen yn neifolging fan Jezus Kristus, 
soenen wy dêr de eagen foar iepenje  en by oanheakje kinne as algemien 
belied. 
Wy soenen in protte mear omtinken jaan kinne oan alles wat ‘ferjouwing’, 
‘fersoening’ en frede ynhâldt binnen en bûten de tsjerken. Mear as wy 
dien hawwe en dogge. De Minnisten en de Quakers, ‘Pax Kristi’ en ‘Kerk 
en Vrede’, it IKV binne dêr al langer mei dwaande binnen de kristlike 
fermiddens, mar dêr bûten bart it ek yn Súd-Afrika, yn de Balkan, yn 
Israël en sûnder mis op tal fan oare plakken dêr’t wy net fan witte. 
 
It trochfertellen fan de bibelske ferhalen en it libben hâlde fan de bûnte 
kristlike tradysje bliuwt fansels de haadsaak. As praktyske útwurking  
soenen de tsjerken en de kristenen har der mear en mear op talizze kinne 
om spesjalisten en helpen te wurden yn it behearskjen fan konflikten yn 
alle skiften fan de maatskippij, yn alle fermiddens.  
Soe it oanheakjen by de dynamyk fan de Geast en wurkjen oan fersoening 
op alle mêden, hoe dreech en gefaarlik it somtiden ek wêze mei, net in 
better tsjûgenis fan Gods hanneljen yn Jezus Kristus wêze as wy yn it 
ferline sjoen hawwe litte. En soenen wy sa net oer de grinzen tusken de 
ferskate tsjerkemienskippen hinne groeie?   
Ús dêr op rjochtsje soe wrotte en wrame wurde, mar ek nije krêft, faasje, 
jaan kinne oan ús ferwachtsjen fan Gods keningskip.  
En, lit ús it net ferjitte: De Geast is ús ûnthjitten. Amen. 


