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Gemeente van Jezus Christus, 

Door de Oekraïne-oorlog wordt heel Europa bedreigd door Poetin, vol agressie met wapens. Hoe 

om te gaan met zo’n dictatuur, ja anarchie, die ons bedreigt? Precies 10 jaar geleden, in 2012, kreeg 

de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede, doordat ze -zo luidde de omschrijving- ‘Europa had 

getransformeerd van een oorlogscontinent naar een continent van vrede’. Nu, in 2022, 10 jaar later, 

ligt ‘t -wat dat ‘continent van vrede’ betreft- wel ánders; en de schrik slaat velen om het hart: ‘hoe 

vèrder?’ met een koude winter en koude óórlog in ‘t verschiet, en wellicht nog een èchte oorlog ook! 

 

Bij cultuur, de cultuur van Europa denk ik niet alleen aan wat via het oude Griekenland tot ons kwam 

(Homerus, filosofie) en via de Romeinen (staatsordening, rècht), maar ook: hoe het Chrístendom in 

Europa kwam, en ons -volgens de bijbel- het Evangelie van Jezus Christus bracht. Het valt mij op, 

dat ook Christenen daar vaak geen weet van hebben… Daarom vandaag, op de eerste zondag van 

uw nu dóminoloze tijdperk (Martine waagde het wèl in deze ‘Dunkel vom Osten’-tijd óóstwaarts te 

verhuizen, naar n.b. Oósterbeek), met u, uit eerste hands bijbelse bron te horen hoe het Evangelie 

ja: uit het oosten (zuid-oosten) over de Aegeïsche zee tot ons kwam in Europa, vanuit Asia naar 

Griekenland/Macedonië. En wie bij Troje -Troas- meteen denkt aan de Griekse Homerus-mythe -

incl. ‘het Paard van Troje’, mag weten, dat in ’t ècht via Troje het Evangélie tot ons kwam! Lees 

Handelingen 16 en natuurlijk Paulus’ Brief aan de Filippenzen… En in Macedonië zijn ze er terecht 

trots op, dat hun stad Filippi de eerste Europese stad was waar Paulus het Evangelie bracht. 

 

Ja Gemeente, de stad Filippi in Macedonië, genoemd naar de vader van Alexander de Grote (koning 

Filippus van Macedonië) was de eerste stad in Europa waar Paulus voet aan wal zette -vanuit Troje; 

en vanaf toén ging de Evangelietaal (nog niet digi-taal maar als Gods- en Christustaal!) Europa in.  

We lazen in Handelingen 16 –het begin van Paulus’ Tweede Zendingsreis- dat ze vanuit Galatië in 

Troas komen bij de zee –uiterst west-Turkije, dus nog net in Azië. En Paulus krijgt daar ’s nachts 

een visioen: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Hij steekt over aan boord van een schip en 

komt, jawel, in Europa: via de kleine haven van Neapolis in Filippi, een belangrijke stad in dat deel van 

Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht werd bestuurd (het was centrum van een belangrijke 

Romeinse ‘colonia’, met dus veel Romeinen) bleven we enkele dagen… en dan gebeurt daar véél: 

lees Handelingen 16. Paulus krijgt zelfs –blijkt uit de Brief aan die Filippenzen, die hij later schreef- 

een speciale band met deze stad. Meteen in Filippenzen 1:3-5 schrijft hij: Ik dank mijn God altijd 

wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste 

dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie… voor ’t eerst in Europa!  

Voilá: een prachtig begin: het Evangelie van Jezus Christus gaat nu in Europa meetellen! Ik hoef u 

niet te vertellen, dat zo de hele Europese cultuur, en de wereld, een enorme impuls heeft gekregen 

richting welvaart en ook vrede. Denk aan de Europese kunst, de universiteiten, ‘t redelijk consistent 

patroon van waarden en normen (ondanks vele, ook Christelijke, missers en oorlogen); ja: in de 

veelheid aan Christelijke erflaters zoals mystiek, de Renaissance, Reformatie en óók Humanisme, 

Verlichting, liberalisme en socialisme, klinkt méér Evangelie door, dan velen beseffen of erkennen. 

Den Haag manifesteert zich graag als Europese-wereldstad van vrede en recht, justice and peace, 

met het Vredespaleis, internationale gerechtshoven en tribunalen: het is zeker ook erfenis -met een 

scheut Romeins recht en enige Griekse filosofie (zéker)- van bijbels-Joodse en Christelijke waarden. 

Welnu, dát bracht Paulus met het Evangelie van Jezus Christus Europa binnen, via Filippi, en zo 

begon de fatalistische cirkel- en doodsgang van ‘t heidendom af te breken. In Europa kwam nieuw 



elan, mensen kregen hoop om los van lot en noodlot te leven, dankzij de God van Israël en Jezus, 

en konden persoonlijk vríj worden, door zijn tróóst en verzóening. (A.s woensdag is ‘t Jom Kipoer-

Grote Verzoendag. En als we in Europa die bijbelse verzoen-bron vergeten, dan gaat ’t áltijd  mis...). 

Als we de Brief van Paulus aan de Filippenzen lezen, mogen we dat allemaal bedenken en er –ook 

in de seculiere, ontkerkelijkte tijdsgeest- dankbaar voor zijn. En het lijkt wel of Paulus in zijn Brief 

dat vóórvoeld en bèdoeld heeft, dat die pósitieve kracht van het Evangelie nodig is voor Europa, 

dus ook voor ons en onze kinderen (1 op 6 loopt nu met suïcidale gedachten rond: schrale cultuur!)  

In Filippenzen 2, wat wij lazen, staat daar de oudste en misschien wel mooiste Christus-hymne 

tegenover… of hij van Paulus zelf is, of een al bestaande hymne die hij bewust doorgaf aan zijn 

Europese mede-gelovigen?... Ik denk: een hymne van Paulus zèlf, vanwege het ongeëvenaarde 

taalgebruik… (Wie lid is van een leesclub, moet eens de Brieven van Paulus gaan lezen: ook voor 

ongelovigen: tóp-literatuur!) Hoor maar deze hymne (Filippenzen 2:5-11) en laat iedere zin op u 

inwerken: Laat onder u de gezindheid heersen welke Christus Jezus had:/ Hij, die de gestalte van God had/ 

hield zijn gelijkheid aan God niet vast/ maar deed er afstand van./ Hij nam de gestalte aan van een slaaf/ en 

werd gelijk aan een mens/. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd/ en werd gehoorzaam tot in de 

dood –de dood aan het kruis./ Daarom heeft God hem hoog verheven/ en hem de naam geschonken die 

elke naam te boven gaat,/ opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen/ in de hemel, op aarde en 

onder de aarde/ en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’/ tot eer van God, de Vader. 

In deze Christus-hymne zit alles: de menswording Gods in Christus, zijn vernedering en dood, zijn 

verhoging en verheerlijking, uitlopend op de belijdenis ‘Jezus Christus is Heer’, wat –vergeet dat 

niet- ook een protest was tegen de heersende Griekse en Romeinse machten en later álle Europese, 

die zich graag ‘god’, ‘heer’, paus, führer (leider), tsaar (Poetin!) noemden; (daarom wantrouw ik alle 

cursussen zgn. ‘leiderschap’): vaak reden om Jezus Christus is Heer, ja Gòds eer, te vergeten! 

 

Zo treedt Paulus Europa binnen, en voert ons mee –notabene vanuit gevangenschap (hij schreef 

de Fillippenzenbrief als gevangene in Efese, of later in Rome –dat weten we niet) naar de redding 

en verlossing, die God in Christus gaf -eerst de discipelen en vrouwen direkt rond Jezus, dan Paulus 

op weg naar Damascus, dan vele gemeentes in Klein-Azië waar Paulus kwam… en nu dus, vanaf 

Handelingen 16: via Troje Europa in: Filippi, dan Tessaloniki, Berea, Athene, Corinthe… en later 

Rome (allemaal via Paulus)… en daarna in Europa verder: Gods verzoening, bevrijding, verlóssing 

uit gewelddadig heidendom en oorlogsretoriek: zo kwam Jezus Christus ook in ons werelddeel. De 

Russische kerk is echt van het padje af (zoals de kerk zo vaak in de Europese geschiedenis), om 

dát Evangelie niet Poetin voor te houden… I.p.v. al dat kruisen slaan: sla hem de wapens uit handen! 

 

Ik vind het mooi, dat 10 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede is toegekend aan Europa. Na de 

vorige eeuw, waarin het slechtste van mens en geloof (welk geloof?) zich uitte in oorlogszucht (‘Gott 

mit uns’ -welke God?) en in vernietigingskampen (‘Arbeit macht frei’ -welke arbeid?), was uit de as 

van Europa toch nog een geweten verrezen tot vrede en verzoening (nog geen Gróte verzoendag, 

maar toch!). -en welk geweten?- Puur? Christelijk? Nee: ook Christendom had boter op het hoofd. 

Maar er was nog wel (zeker bij de pioniers) Christelijk geloof en elan om boven oude ideologieën 

uit te stijgen tot vrede en verzoening. In 1989 preekte ik in Leipzig pal na de Wende (die daar begon 

via Christelijk protest en avondgebeden) en proefde Europees -ook Christelijk- lef om de oude DDR-

heiden-ideologie te overwinnen. Was het toen klaar? Nee: Daarna triomfeerde de ideologie van de 

márkt met vaak medogenloos neo-liberalisme en consumisme ten koste van klimaat en milieu. En 

nu dan Poetins oorlog en alles daarbij. Ook dat is Europa, met uitholling van Chistelijke waarden…  

Maar vergeet niet: Paulus bracht de gezindheid van Jezus Christus in Europa, met verzoenkracht, 

vrede-liévend en -brèngend, zelfs waar heidense dood dreigt.  

Ik lees zijn hymne nogmaals in de mooie NBG-vertaling van 1951… (Filipp.2:5-11).  


