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ELKAAR EEN HAND GEVEN
Galaten 2 vers 9: “En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden
steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en
Barnabas de rechter(hand) van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen
en zij naar de besnedenen zouden gaan.”
Het gaat hier niet zomaar over een
paar mensen die elkaar een hand
gaven, dit gaat verder. Ze hadden
overleg gehad over de verdeling van
de werkzaamheden en waren het
eens geworden. Dat was nodig ook,
want de Heere God had aan Paulus
het e.e.a. bekendgemaakt door
openbaring en dat moest worden
uitgelegd aan de andere
medewerkers. De ‘rechter(hand) van
gemeenschap’ gaf men elkaar.
‘Hand erop’, ‘Geef me de vijf’,
zeggen we ook wel en vijf is het
Bijbelse getal van genade. Als je
elkaar een hand geeft, schenk je
elkaar genade. Die betekenis is in de
wereld om ons heen behoorlijk
verwaterd helaas. Tegenwoordig
worden links en rechts handen
geschud, ook als er absoluut niets
gemeenschappelijks is.
‘Gemeenschap’ in Bijbelse zin
betekent dat deze gelovigen iets
gemeenschappelijk genieten en dat
samen delen. Dat geeft een prachtige
vertrouwensband en dat is ook nodig

als er geestelijk aan de weg
getimmerd gaat worden. Des te
schrijnender is het als tegenwoordig
de mensen door zgn. specialisten
geadviseerd wordt om maar geen
handen meer te schudden als er een
virus rondspookt. Met elleboogjes en
vuisten tegen elkaar weet een virus
kennelijk absoluut geen raad. Maar
iedere ander menselijk contact dient
te worden vermeden, volgens
buitengewoon knappe virologen die
bij nader inzien dierenartsen blijken
te zijn. Virologen die gespecialiseerd
zijn in het gedrag van virussen bij
mensen en hoe het menselijke
immuunsysteem hiermee omgaat,
bestaan niet in Nederland en er is
ook geen enkele opleiding voor.
Dat zij zo en de simpele burger kan
daar op korte termijn niets aan
veranderen. Het zou ook nog best
kunnen dat ‘Brussel’ dat gaat
verbieden en ons slaafse kabinet het
achteloos overneemt.
Maar elkaar de hand der
gemeenschap geven zal altijd blijven
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bestaan en ook het elkaar kussen en
dus omhelzen als teken van
onderlinge verbondenheid en liefde.
Dan wordt daardoor ook weer ons
immuunsysteem opgewaardeerd,
anders kan het zijn werk niet doen.
Het door de Heere God ontworpen
immuunsysteem is een weergaloos
ingewikkeld mechanisme dat al
eeuwenlang zich wapent tegen
virussen, e.d. Het is vooral actief bij
de luchtwegen omdat daar het
meeste gevaar te duchten is.
Iedereen die de moeite neemt om
Gods schepping eens meer te
onderzoeken op dit gebied zal onder
de indruk komen van het ingenieuze
ontwerp. In de Bijbel staan talloze
voorbeelden van mensen die elkaar
kussen. Er worden ook nog wel een
paar brieven in het N.T. besloten
met de woorden: Groet elkander met
de heilige kus of de kus der liefde.
Zie Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2

Kor. 13:12; 1 Thess. 5:26; 1 Petr.
5:14.
En we zien het tegenwoordig nog
steeds dat broeders en zuster elkaar
een hand geven of omhelzen en
kussen als blijk van ‘gemeenschap’.
Wat mij betreft continueren we dit
ondanks alles, want een mens heeft
ook lijfelijk contact nodig,
tegenwoordig ook wel ‘huidhonger’
genoemd. Mensen die nooit
geknuffeld worden lopen de kans
wat triest te worden en zich alleen te
voelen. Maar een simpele arm om de
schouder kan al enorm opbeuren en
troosten. Dus weten we wat ons te
doen staat, maar dat wisten we toch
allemaal al? Het moet allemaal
natuurlijk (net) niet
grensoverschrijdend zijn!
Zou onze minister-president wel
eens geknuffeld worden? Ik hoop het
toch zo voor hem.
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