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Meditatief 
 
Aanvaard elkaar 
 

Romeinen 15 : 7 
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 

 
E. Brink 
 
Wijs elkaar niet van de hand, reik elkaar de hand. Aanvaard elkaar met alle verschillen van 
dien. En die waren er in de gemeente te Rome. De ene groep wordt door Paulus aangeduid 
als de zwakken, de andere als de sterken. Iedere groep met zijn uitgesproken voorkeuren en 
gevoeligheden. Aanvaard elkaar. Wederkerig dus! Niet alleen de sterke moet de zwakke 
aanvaarden, ook omgekeerd de zwakke de sterke. Ieder mag dan overtuigd zijn van zijn 
eigen gelijk en zijn heilig huisje erop nahouden. Het komt eropaan dat je de ander niet het 
gevoel geeft hem of haar niet meer als broeder of zuster te accepteren. Je hoeft het niet met 
elkaar eens te zijn om één te zijn. Het is juist de ander in zijn anders zijn aanvaarden. 
 
Aanvaard elkaar! Niet punt uit, maar komma..., zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Dat 
is meer dan een vergelijking. Het is een krachtige onderbouwing. Aanvaard elkaar omdat 
Christus ook ons aanvaard heeft. Hij heeft de zwakheid van zowel de sterke als de zwakke 
op Zich genomen. Als Christus ons nu neemt zoals we zijn (geworden), met al onze 
onhebbelijkheden, tekortkomingen, gebreken en noem maar op, wie zijn wij dan dat we die 
ander, die door Christus aan ons is verbonden, niet zouden accepteren? 
 
Vanuit onze aanvaarding door Christus wordt de noodzaak duidelijk van de aanvaarding 
van elkaar. Je kunt elkaar pas goed aanvaarden als je eerst beseft hoe Christus jou aanvaard 
heeft. Eerst de verticale en dan de horizontale lijn trekken. Zo wordt het kruispunt van de 
gemeenschap getrokken. Die verticale lijn wordt nog eens onderstreept door: ter ere van 
God! Elkaar aanvaarden, zodat God de eer (van zijn werk) krijgt. 
 
In het licht van Gods heerlijkheid komt de betrekkelijkheid van onze eigen inzichten en 
onderlinge verschillen naar voren. De eer van God die Christus in heel zijn optreden 
richting gaf. Alles heeft Hij eraan gedaan om u en mij te aanvaarden zodat God de eer 
kreeg. Omdat Christus ons zo sterk heeft aanvaard, moeten wij elkaar leren aanvaarden. En 
dat niet alleen in woorden, maar metterdaad. 
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