vraagstukken aankomen met snelle
oplossingen, die hen vaak zelf goed
uitkomen.
Als christen moet je het vaak kunnen

Om te beginnen
Meditatie

uithouden bij opvattingen, die juist
tegen de haren instrijken, ook tegen
de jouwe! En daarom heb ikdatgeloof
als kompas ook hard nodig. lk heb er
vertrouwen in. En het geeft me de
moed om in m'n privéleven en in de
politiek openlijk uit te spreken wat ik

'Waarom ik christen
ben.'
Het woord aan Angela Merkel
Onlongs kreeg ikeen interview oonge-

reikt woorin Angelo Merkel vertelt
over wot en wie hoor bezielt.
ln het grote en ingewikkelde vluchtelingenvroogstuk, dot ons allen in deze
dogen zo bezig houdt, neemt zij - vind
ik - steeds een heel dappere positie in.
Doorbij neemt ze het royool op voor de
grote stroom osielzoekers die ook noor
Duitsland komt.
Een indrukwekkende vrouw - op dit
moment 'de moeder von Europo'.
Als overdenking

in deze Ontmoeting

geef ik u groog hoor woorden door.

denk.

alles is om het even! Christen-zijn behoedt mij voor oppervlakkigheid. Daar
ben ik dankbaar voor.
De Bijbelverhalen zijn voor mij belangrijke voorbeeldverhalen. Bij Jezus valt

vooral op, dat zijn weg vaak haaks
staat op wat gangbaar

is

en zo wijst Hij

'Het belijden von Christus als je inner-

aan mensen nieuwe wegen in hun

lijk kompos'
Het geloof in God en de band met de

maatscha ppelijke vraagstukken.
Het geloof in Hem, die zó met mensen

kerk hebben me van jongs af aan bezig

omgaat, heeft mij bij allerlei beslissingen waar ik voor stond, steeds geholpen. Mijn geloof doet me kritisch zijn.
Jezus nam de bestaande gang van
zaken ook steeds kritisch onder de
loep. Helder, duidelijk en eenvoudig
sprak hij. Zijn woorden beperkten zich
tot wat voor Hem wezenlijk was.
Vaak wens ik, dat de mensen, ook in
mijn eigen partij, sterker zouden opkomen voor een openlijke christelijke
houding. Het onderscheid maken tussen wat wezenlijk en wat eigenlijk

gehouden. Dat kwam zeker ook doordat mijn vader dominee was en met
ons als gezin van Hamburg naar Bran-

denburg verhuisde, omdat het zijn
overtuiging was dat ook in de DDR
predikanten nodig waren.
lk ben in een gezin groot geworden,
waar christen-zíjn niet alleen betekende dat je bij de kerk hoorde, maarwaar
het vooral je levenshouding bepaalde.

ln de toenmalige DDR was het voor
mensen die gelovig waren en kerkelijk
betrokken vaak moeilijk om maat-

schappelijk geaccepteerd te worden.
Actief kerklid zijn kon nadelig voor je
uitpakken, bijvoorbeeld bij onderwijskeuze en sollicitaties.
Sinds m'n jeugd wist ik dat ik door mijn
belijden van God een innerlijk kompas
volgde, dat door de Staat en het merendeel van de mensen werd afgewezen. Door m'n geloof heb ik toen geleerd, dat het belangrijk kan zijn om
anders te denken en te doen dan de
mensen om je heen.
En dat geloof helpt me nu nog steeds
in deze tijd, waarin alles om het even
lijkt en mensen onverschillig zijn. Niet

onbelangrijk is, was de kracht van
Jezus. Het ging Hem alt'rjd om de men-

sen. Hij maakte duidelijk, dat ieder
mens van waarde is, ook zij op wie we
als gelovigen zo maar neerkijken.

Het is me alle moeite waard, om dat
denken en doen van Jezus in mijn
eigen leven voor ogen te houden. En
zo is geloof voor mij een kracht die me
strijdlustig houdt.
lk neem die strijdlustigheid serieus,
omdat er in onze politiek geen eenvoudige snelle oplossingen zijn op de
ingewikkelde vraagstukken. En ik
word altijd wat wantrouwend, wanneer juist christenen bij die moeilijke

lk wens dat mijn medegelovigen ook
toe, ook in mijn partij. De tien geboden
zijn net zo'n onvervreemdbaar fundament voor deze samenleving als het

'dubbelgebod van de liefde' (God
liefhebben én je naaste).
Christen-zijn is voor mij daarom niet
alleen een anker in woelige momenten, maar vooral een positieve kracht
in vele levensfasen, die vernieuwing
en verandering met zich meebrengen.
God-zij-dank.

Angelo Merkel
(vertoling Bert Bomer)
Noot von de redactÍe: Wie het originele interview - in het Duits - wil lezen,

zie onze website dorpskerkrheden.nl
onder' Preek gemist', 73 september,
ds. l. Eldering. PDF

