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                             Handelingen 9. 3-9 + 19-31             Johannes 15, 1-8

 

Wie is Jezus? Wat komt hij brengen? Nieuwe kennis?

Nee,daar gaat het hem niet om. Al noemen ze hem rabbi.

Om het inzicht in het menselijk bestaan te verdiepen?

Nee,ook dat is niet zijn focus. Al vertelt hij wijze parabels.

Om vanuit nieuwe idealen de samenleving te veranderen?

Ook niet. Al is hij martelaar van de gerechtigheid.

 

Nee, het gaat hem om iets anders: 

van 'omhoog' opent hij een nieuw bestaan,

dat van 'beneden' beschouwd alles omgooit

wat we redelijk vinden, wat hoort  bij de traditie.

Niet voor niets vervolgt Saulus Jezus’ volgelingen (1e lezing).

Hij voert uit Gods hart een stroom van leven naar de wereld

waarvoor je je moet openen om er deel aan te krijgen.

(naar woorden van Romano Guardini)

De vervolger Saulus ontmoet Jezus onderweg

En hij wordt een ander mens: Paulus de apostel,

zijn vurige pleitbezorger tegen alle weerstand in.

Iedereen staat versteld. 

 

Vandaar dat we Jezus horen zeggen: 

Ik ben de wijnstok, jullie de ranken.

Er is een levende eenheid tussen Meester en leerlingen

Van elke druivendrager in de wijngaard die het volk van God is

is hij de centrale stam waardoor het levenssap naar de ranken gaat

Kijk naar de ranken gevoed met het sap uit de oude stam; 

ze zijn vol en zwaar van grote trossen druiven.

Alleen zo konden de kleine knoppen zich ontwikkelen

tot manden vol zoete en rijpe vruchten.

Wij geloven uiteindelijk niet in een leer, levensbeschouwing, of ethiek,

maar in een levende Persoon: in het leven dat in hem is

en vanuit hem naar ons toekomt en in ons overstroomt.



'Niet jullie hebben mij liefgehad, maar ik heb jullie liefgehad':

Met andere woorden: als je echt wil weten wat liefde is

moet je je los maken van onze opvattingen hierover

en doen wat hij heeft voorgedaan

 

De oude verhalen van Israël tekenen een weg 

uit Farao-Egypte naar het beloofde land Kanaän;

dat is: loskomen uit slavernij en vrije mensen worden,

wegtrekken uit een vijandige en onherbergzame wereld

en een plek vinden van vrede en thuiskomen.

Jezus zegt: 'Ik ben de weg':

als wij ons vasthouden aan hem, ons laten meetrekken door wat hij laat zien,

worden we vrije mensen, komen we thuis, vinden we vrede

Wat laat hij dan zien?

'Elkaars voeten wassen' – dat is een radikale breuk met streven naar de top - 

en 'zijn leven geven' – breken met de zorg het voor het eigen behoud -.

Dat is de weg om vrij te worden, thuis te komen en vrede te vinden.

 

Anderzijds is er geen eenrichtingsverkeer: stok en ranken hebben elkaar nodig:

de stok geeft leven en kiemkracht, de ranken geven vruchten aan de stok

De stok staat ook niet boven de ranken: 

over beide gaat de Vader die de wijngaard verzorgt.

Zoals Jezus naar buiten brengt wat hij heeft ontvangen,

zo ook zullen wij ons toevertrouwen aan de Vader.

 

En wat doet de Vader met ons?

“Elke rank die vrucht draagt, zuivert Hij: dat zij meer vrucht draagt.” 

Ons geestelijk leven vraagt om groei, maar die groei komt nooit vanzelf

We weten allemaal dat er ìn ons goede vruchten groeien 

naast nare gedachten en egoïstische gewoontes.

Er moet regelmatig gesnoeid worden in wat kwaad is en onchristelijk,

om aan het goede ruimte te geven en groeikans.

En het snoeimes: dat zijn Jezus' woorden - 'als zij in jullie blijven', zegt hij –,

woorden die het negatieve afhouden en buitensluiten

om aan het positieve ruimte te geven en het in het licht te zetten.



Het gaat om een keuze: je niet laten meetrekken 

door de wedren om de baste plaats en de angst voor zelfverlies,

maar je ophouden bij het levende Woord dat richting geeft

 

Wat zijn de goede vruchten ...? De liefde en de vreugde, 

de vrede ..., geduld om te verdragen en goedertierenheid ...

Wij zullen leren leven van de verwondering; 

dit leven, de adem in en uit:

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 

En niets is dan onmogelijk, zegt onze Heer, als wij verbonden zijn met hem,

als wij Gods levende Woord ontvangen met hart en mond.

VOORBEDEN

 

U God, roepen wij aan,

die zorg voor ons draagt

en ons koestert als uw wijngaard

 

Wij bidden U voor deze aarde

die Gij aan de mens hebt toevertrouwd:

maak haar vruchtbaar, om voedsel te geven aan ieder;

en laat volken en rassen er een veilige woonplaats vinden.

Tot U roepen en zingen wij:

O E E U W I G E ,  A A N W E Z I G E ,  GO D  ME T  O N S:  Z IE  U W  ME N S E N  A A N!

 

Wees nabij aan mensen in oorlogsgebieden,

die het leven ervaren als een woestenij

waarin vertrapt ligt wat hun dierbaar was:

dat zij zorg en aandacht ondervinden

Tot U roepen en zingen wij: O EE U W I GE ,  A A N W E Z I G E  . . .

 



Gedenk, goede Vader, de kerken wereldwijd

die samenkomen in de naam van Jezus, uw Zoon:

laat  in ons allen de liefde groeien die was in Hem;

en zuiver in ons uit wat het zicht op Hem vertroebelt.

Tot U roepen en zingen wij: O EE U W I GE ,  A A N W E Z I G E  . . .

 

Wij bidden U voor de gemeenschap die wij zijn,

verbonden met Jezus, de levende wijnstok:

dat zijn woorden ons de weg wijzen

en ons helpen het goede te kiezen

Tot U roepen en zingen wij: O EE U W I GE ,  A A N W E Z I G E  . . .

Jozef Essing o.p.


