Viering van liefde – zondag 13 januari 2019

Inleiding Corinne van Nistelrooij, pastor Dominicanenkerk Zwolle
Beste mensen,
We zijn hier allemaal bij elkaar omdat we vorige week geconfronteerd werden
met de ondertekening van de Nashville-verklaring
door een flink aantal Nederlandse predikanten.
Wij hebben als Dominicanenkerk en klooster dinsdag en woensdag de
regenboogvlag gehesen.
Want we vonden we dat we een ánder gebaar moesten maken.
De Nashville verklaring is een document van orthodox protestante zijde,
die voor zover ik weet door geen enkele Rooms-Katholieke geestelijke is
ondertekend.
Maar toch vonden we de vlag nodig.
Ten eerste omdat we als kerk
willen leven vanuit de woorden en daden van Jezus Christus.
Jezus ging naar mensen voor wie het leven niet mee viel.
Hij ging naar hen die afgewezen werden door de rest van de wereld.
Jezus bleef hen nabij, op talloze manieren.
Met de vlag wilden wij laten zien dat ook wij anno 2091
álle mensen nabij willen blijven.
Daarbij; veel mensen die tegenwoordig langs een kerk fietsen
hebben geen idee meer wat voor kerk er nu eigenlijk staat.
Ze zijn geneigd om alle kerken over één kam te scheren.
Daarom wilden we een gebaar maken waarbij mensen kunnen zien:
hé, dit is een kerk waar er anders over gedacht wordt.
De regenboogvlag staat voor de veelkleurigheid en diversiteit van mensen.
En wij willen een kerk zijn waar iedereen zichzelf kan zijn,
en waar álle mensen, van welke seksuele geaardheid ook,
zich volledig geaccepteerd weten.
Want ieder mens verdient het om zich in de kerk
en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.
We vinden het daarbij belangrijk
om ieder zijn of haar manier van geloven te gunnen.
Oók orthodox gelovigen, of andersgelovigen.

Ieder heeft recht op het beleven van zijn of haar godsdienst.
Maar daarbij mag een godsdienst nooit een vrijbrief zijn voor discriminatie
of het uitsluiten van mensen.
Vandaag werd er in alle katholieke kerken ter wereld
een lezing gelezen uit het evangelie van Lucas.
Jezus laat zich daar dopen in de Jordaan.
Na de doop klinkt er een stem uit de hemel die zegt:
“In jou vind ik vreugde”.
In die tekst zegt God dat tegen de pas gedoopte Jezus.
En Jezus zei het vervolgens tegen ieder die Hij ontmoette.
De kern van Zijn boodschap is
dat ook óns gevraagd wordt dat tegen onze naaste te zeggen,
tegen élke medemens die ons pad kruist.
“In jou vind ik vreugde”.
We mogen voelen dat dat ook de diepste bedoeling is
van God voor ons; Liefde en Licht voor álle mensen.
“In jou vind ik vreugde”.
De regenboog is daar het symbool van.
In het christendom staat de regenboog
voor het verbond van God met ons als zijn volk.
Opdat de liefde voluit stromen en bloeien kan.
In jou heb ik vreugde, wie je ook bent.
Dát is de stem van de Eeuwige,
de stem die we deze week in de vlaggenmast gehesen hebben
en die we ook hier nu in de hoogte laten gaan.
En daarbij gaan we de paaskaars aansteken;
teken van Gods licht voor álle mensen.
Corinne van Nistelrooij
Pastor Dominicanenkerk Zwolle

