Lucas 5, 1-11 en Jesaja 6, 1-8 –
– 19 juli 2020 – Etten, Terborg, Ulft
Thema:

“Mensen gevraagd…………….. “

Gemeente,
Stelt u zich eens voor:
Het is rond 700 jaar voor Christus……..
Jesaja doet zijn werk in de tempel in Jeruzalem.
Hij is een ziener – iemand die meer ziet dan een doorsnee mens.
Hij krijgt een visioen –
een ervaring die voor anderen niet waarneembaar is, maar hem is het
werkelijkheid waarin een bovennatuurlijke of mystieke kracht schuil gaat.
Jesaja voelt zich geraakt door ‘het Heilige’.
Hij wordt boven zichzelf uitgetild……..
Hemel en aarde raken elkaar,
het maakt hem klein en groot tegelijk,
groter dan hijzelf is ……….
Hij aanschouwt de Heilige op zijn hoogverheven troon,
afgezonderd van het alledaagse
en wordt zich bewust van zijn onreinheid, zijn beperkte menselijkheid,
en nadat zijn lippen gereinigd zijn,
– en ik moet denken aan het voorschrift dat wij telkens en telkens
in deze tijd onze handen moeten wassen,
om ‘rein’ te zijn voordat wij ergens aan beginnen.
Pas dan zijn we er klaar voor –
na die reiniging hoort Jesaja een Stem, die zegt: 'Wie zal Ik zenden ?'
waarop hij antwoordt: 'Hier ben ik, stuur mij.'
En zo wordt hij gezonden om te profeteren,
om het Woord van De Heilige te spreken en te doen,
want…… het verhaal van God en mensen moet doorgaan!
Stelt u zich nu voor:
Het is rond 30 jaar na Chr.
Simon Petrus is bezig met zijn dagelijkse werk – vissen vangen als hij
– wanneer hij de aanwijzingen van Jezus opvolgt –
geraakt wordt door 'het meer dan het gewone', door het ‘heilige’.
Dat wat normaal gesproken niet mogelijk is, gebeurt;
zoveel vis vangen op klaarlichte dag,…... het is ongehoord en ongezien,!
Petrus is verbijsterd............. het is te overweldigend.
En deze ervaring van een 'wonder',
brengt hem – net als eeuwen daarvoor Jesaja – tot het besef en de uitspraak
dat hij een zondig, een beperkt mens is.

Jezus reageert met “Wees niet bang.”
Dat horen we vaker in de bijbel:
telkens als mensen in aanraking komen met 'het Heilige',
wanneer zij geroepen worden tot een speciale taak:
– om 'verbindend' te zijn tussen hemel en aarde, –
klinken de woorden: “Vrees niet! “
Het is een aansporing om te vertrouwen,
om te leven voorbij aan angst, onzekerheid en menselijke beperkingen.

En nu……. Ik zie het nog zo voor me,
en probeert u het zich voor te stellen:
Het is rond 2000 jaar na Chr. ,
in het voorjaar van 2018 maken mijn vriendin en ik tijdens een reis door Israël
een boottocht over het Meer van Galilea,
hetzelfde meer waar Petrus met zijn vrienden aan het vissen was,
en waar Jezus bij hen in de boot stapte.
Het was een geweldige ervaring……..
Voor onze ogen zagen we het…….
De vrede van Tiberias,
‘de heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas
en in hun midden stond’.
Toen de boot weer aanlegde aan de steiger in Kafarnaum.
stonden ze daar …………….
Twee vissers, tot aan hun middel in het water….
ze waren hun netten aan het spoelen ………
‘Ze staan er nog steeds, Petrus en Johannes’, zeiden wij verbaasd tegen elkaar.
We zwaaiden naar hen, …...zij zwaaiden terug.
En in gedachten zagen we Jezus op de oever staan, die riep:
‘Kom, er is werk aan de wereld……. ‘

Voor Jesaja betekende het visioen in de tempel een omkeer in zijn leven,
en voor Petrus, Jacobus en Johannes zette die ene visvangst op het meer
hun leven op z’n kop.
Ze werden ingeschakeld bij het werk waar Jezus zich voor inzette:
Ze lieten het oude vertrouwde leven achter zich
en trokken met Jezus mee om dat mysterie – dat God genoemd wordt –
handen en voeten te geven;
om van de komst van het Koninkrijk van God,
dat Rijk van Vrede en Gerechtigheid,
te getuigen in woord en daad,

Er gaat van ouds-her een Woord door de wereld,
het is als een rode draad door de geschiedenis van de mensheid:
mensen worden geroepen door 'een Stem'.
– Adam en Eva hoorden dat zij de aarde moesten bewaren en bewaken,
– Kain werd gevraagd : 'Waar is je broeder Abel?'
– Abraham werd uitgenodigd...... om op reis te gaan naar een onbekend land,
waar de Eeuwige de geschiedenis met zijn volk een plek op aarde gaf.
– Mozes kreeg opdracht om het volk door de woestijn
naar dat beloofde land terug te brengen. .
– profeten werden gestuurd om koningen en volk de weg te wijzen
als zij waren afgedwaald.
– Jezus verstond als geen ander de Roepstem van de Ene,
met zijn leven was Hijzelf de weg naar Gods Koninkrijk;
– En na Hem waren er discipelen en apostelen,
en vele anderen tot op de dag van vandaag,
die het Woord oppakken en verder dragen;
want: het verhaal van God moet ‘waar-gemaakt’ worden.
De mens – geworteld in de aarde en strevend naar de hemel –
wordt geroepen
– om medewerker van de Ene te zijn,
– om in de voetsporen van Jezus te gaan,
– om het op te nemen voor vluchtelingen,
– en om zieken te verzorgen…..
– om in onze tijd van Corona op te staan
en een teken van geloof, hoop en liefde te zijn;
– om samen te werken aan de schepping,
die bedoeld is Rijk van God te worden.
‘Bouwen aan dat Rijk van Vrede en Recht’…..,
dat is de roeping, het levensdoel van de mens.

'Er heeft een Stem gesproken.......'
Maar hoeveel stemmen klinken er niet in onze wereld?
– De stem van de schreeuwende reclames en de opzwepende media,
– van om de zaak heen pratende politici,
– van betweterige wetenschappers,
– van demonstranten en anti-demonstranten,
– van allerlei mensen, die iets van je willen,
– de stem om alles weer zo snel mogelijk ‘normaal’ te laten zijn,
zoals het was voor maart 2020.

Zoveel stemmen door elkaar,
zou daartussen ook nog de stem van Ene opklinken,
die Stem, die Jesaja, die de leerlingen van Jezus hoorden?
Hoe herken je in de veelheid van geluiden de roepstem van die Ene......... ?
Je zou misschien wel willen dat ’t soms zomaar ineens duidelijk werd,
dat je voelt, dat je weet dat de Eeuwige jou roept, jou heel persoonlijk. ….....
Of dat je meteen door hebt dat het de stem van Jezus is,
die jij verstaat, diep in je hart. ,,,,,
Roeping,...... een plotselinge omkeer in je leven,
vanwege een Stem die roept....... die je raakt…..
het gebeurt, …. mensen vertellen erover,..........…
Maar vaker is roeping – denk ik – toch een proces.
Je ontdekt gaandeweg je leven wat bij jou past,
waar je taak ligt in de maatschappij.
Je leert, je luistert, je leest, je ervaart, je denkt na...............
en al doende verandert er iets in je.............
wordt het je duidelijk welke weg je wilt en mag gaan.
Je bent bereid je in te zetten voor een betere wereld,
dichtbij of ver weg.
Je wilt werk maken van je geloof,
maar misschien twijfel je of geloof je niet, –
en wil je gewoon werken aan een duurzame en rechtvaardiger wereld.
Je bent bereid blokkades in je leven op te ruimen.
En een ander geluid laten horen,
juist niet de gebaande paden volgen,
maar iets nieuws, om de wereld vooruit te helpen……...

Welke stem volg je?
Meestal volgen we een kabbelend bestaan,
maar nu zijn we hardhandig opgeschrikt door een onzichtbaar virus.
We zijn ons er meer dan ooit van bewust dat de wereld in nood is:
– er is een gezondheidscrisis,
Europese politici vergaderen die weekend over wie de kosten moet dragen,
– hoe groot is het onderlinge vertrouwen en wantrouwen –
– hoe ruimhartig, hoe ruimgevig zijn de rijke landen?
– hoe betrouwbaar zijn de ontvangende partijen?
– hoe ver gaat solidariteit?>
– er is ook een economische crisis,
en ondanks een verenigd Europa lijkt het toch weer op “ieder voor zich?”
– en laten we de klimaatscrisis niet vergeten;
hoe krijgt de natuur ooit weer de plek die het door de Schepper kreeg
toebedeeld?

De mensheid staat voor gigantische problemen,
waarvan opnieuw de armen het slachtoffer dreigen te worden.
Maar, er is hoop …………...want velen van goede wil.
Nu, moet het gebeuren………
de Coronacrisis schept ook mogelijkheden en nieuwe kansen…

Welke weg kies je?
Ik moet denken aan dat lied, dat u vast ook wel kent:
‘Door de wereld gaat een Woord,
en het drijft de mensen voort,
breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs……. ‘
Maar……………….
We breken niet zo gemakkelijk onze tent op om opnieuw te beginnen.
Liever keren we terug naar het ‘oude normaal’.
Wat houdt ons tegen?
Angst misschien, een gebrek aan durf en vertrouwen,
of een te veel aan gemakzucht?
Stellen we nog altijd voorwaarden aan anderen,
voordat we zelf bereid zijn onze bijdrage te leveren?
Welke stem volg je?
Hoe onderscheid je die ene stem te midden van zoveel andere?
Die ene stem…….die jouw hart raakt
en je leven in de goede richting stuurt?
Die Stem is te horen, voor wie hem wìl horen,
Je hoort hem niet als je je ervoor afsluit,
als je je oren toestopt, je ogen ervoor sluit en je hart verhardt.
Voor wie hem wil horen begint het met:
je ervoor openstellen, je leven erop afstemmen.
Misschien hoor je dan een Stem die jou roept
die opklinkt in de roep van de zwakke, de zieke, de gevangene, de arme,
De Stem van de Ander, met een hoofd en met een kleine letter.
Die Stem die een beroep op jou doet.
– Je kunt komen …................. gevolg geven aan je roeping als mens.....
– Je kunt gaan. …............ je levensopdracht uitvoeren,
Opstaan…...met al je talenten en al je beperkingen.
Het kan............ je kunt ervoor kiezen.
Je bent een vrij mens,
maar wel met verantwoordelijkheid.

Geroepen om medewerker van de Schepper te zijn,
te beginnen in je eigen leef-omgeving……
om mee te werken aan een betere humanere, schonere, eerlijker wereld,
waar ieder mens in tel is,
man en vrouw; oud en jong; arm en rijk, ziek en gezond, zwart en wit.
Bij Jesaja heet die wereld ‘Gods wijngaard,’
Jezus spreekt over ‘Gods Koninkrijk’.
Bij beiden gaat het om een wereld waar wordt omgezien naar elkaar,
waar oog is voor de zwakken, de vluchtelingen en de armen.
Waar de dieren, de bomen, de bloemen, de vogels een plek krijgen
die de Schepper hen geschonken heeft.
Een wereld waar Liefde de boventoon voert;
die wij met opgeheven hoofd nalaten aan de volgende generaties.
Zonder zicht op die toekomst,
zonder hoop en verlangen naar die nieuwe aarde
bevindt de mensheid zich een doodlopende weg.
‘Door de wereld gaat een Woord:
een Stem die roept:
‘’ Mensen gevraagd,……. want er is nog een wereld te winnen.!
Amen.

