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WOORD VAN WELKOM EN INLEIDING
Welkom u en jullie om hier samen te zijn rond de oude en altijd weer
nieuwe verhalen, om het brood met elkaar te delen in de overtuiging
dat wij het dáárvan moeten hebben.
Twee verhalen vandaag van geroepen worden bij je eigen naam, van
geroepen worden en gehoor geven, verhalen van zoeken en vinden en
gevonden worden.
Samuel van de eerste lezing en Andreas en Simon Petrus
van het evangelieverhaal breken door hun beperktheid en begrensdheid
heen. Ze herkennen en ze horen.
BIJ HET OPENLEGGEN VAN DE SCHRIFTEN
Twee keer vandaag een verhaal van geroepen worden en gehoor geven.
De jonge Samuel hoort tot drie keer toe ’s nachts een stem als hij ligt te
slapen.
En in het evangelieverhaal de simpele dialoog:
“Rabbi, waar houdt gij u op?” “Kom mee om het te zien!”
Daar draait het vandaag om. Heeft dat niet wat meer tijd nodig?
Natuurlijk, maar de evangelist Johannes wil over de hoofden van Simon
en Andreas heen mensen van alle eeuwen tot navolging oproepen.
Dat horen we in de oude verhalen.
VERKONDIGING
Voor christenen van vandaag en voor Joden in de dagen van Jezus, is het
moeilijk te verstaan wat er rond die Man van Nazareth allemaal gebeurde.
Het is niet eenvoudig zijn creatieve aanpak van het leven te begrijpen
en dóór te hebben. Hij brengt onrust teweeg en dat begint al bij zijn
geboorte. Heel Jerusalem is geschokt als daar drie wijzen uit het Oosten
arriveren. Nog veel geschokter zal Jerusalem zijn, als die Rabbi
uit Judea zich gaat vestigen in Galilea - een uithoek van Israel,
een gebied dat de Ballingschap nooit helemaal te boven is gekomen
en dat met zijn gemengde bevolking niets voorstelt bij het officiele
Jodendom, een gebied waar eeuwenlang is gevochten en waar mensen
worden onderdrukt.
Als die Jezus nou ècht wat wil, is dat toch niet bij uitstek de plek
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om een flitsende carriere te beginnen.
Hier is sprake van een duidelijke keuze. Jezus kiest voor Galilea, dat land
van de duisternis. Daar roept Hij zijn eerste volgelingen en daar komen
mensen in grote drommen op Hem af. Voor Jezus is Torah - de Wet van
Mozes - geen keurslijf van onderdrukking, maar precies bevrijding voor
mensen die onderdrukt worden.
In "Het lied van de aarde" van de dichter Huub Oosterhuis zegt God
merkwaardige woorden:
"Jullie noemen Mij God almachtig,
maar ik ben niet méér machtig
dan mensen goed zijn!"
God is niet méér machtig dan mensen goed zijn.
En er is er een die dat goed heeft begrepen en wáár gemaakt:
Jezus van Nazareth met oog en oor voor alles waar anderen niet naar
omkijken.
In het evangelieverhaal ontmoeten we opnieuw Johannes de Doper,
de ruige woestijnprofeet. Hij wijst de Messias aan: “Zie het Lam van God!”
Johannes zet zijn leerlingen op weg naar Jezus van Nazareth.
Ze gaan op zoek naar de Messias en ze vinden hem op het moment dat
ze zelf worden gevonden. En meteen komt de uitnodigende vraag:
“Wat verlangen jullie?”
Er volgt geen theologische discussie – ze willen gewoon weten wie is hij
en waar hoort hij thuis?
Ze gaan mee en blijven bij Jezus van Nazareth. Ze maken hem mee,
ze luisteren en delen het brood en het leven dat hij leidt.
Dat is genoeg! Ze gaan reddeloos voor de bijl.
Ze hebben gezocht en gevonden en ze zijn gevonden.
Ze blijven! Andreas haalt z’n broer Simon er ook bij.
Jezus kijkt hem aan en zegt: “Jij zult Petrus heten – rots!”.
Zo rijmt het eind van het verhaal op het begin.
Bij het opgaan van de zon heeft Johannes de Doper Jezus aangekeken
en gezegd: “Zie, het lam van God!” Bij het ondergaan van de zon kijkt
Jezus Simon aan en zegt: “Jij heet voortaan Petrus – rots!”
Het lam en de rots ontmoeten elkaar en het is de vraag wie wie zal zijn
in het verhaal.
Het roepingsverhaal van Samuel uit de eerste lezing is een juweel van
vertelkunst. Het is een tijd van chaos en wanorde:
“Een woord van JHWH was zeldzaam in die dagen…” zo lezen we in het
begin van het eerste boek Samuel. En het voorafgaande boek rechters
eindigt ongeveer op diezelfde toon: “ In die tijd was er in Israel nog geen
koning en ieder deed wat hem goed leek..”
In die chaos wordt het verhaal verteld van Samuel. In het Hebreeuws heet
hij: Sh’ ma - el, luisterend naar God. Hij is door zijn moeder Hanna
hartstochtelijk van God afgebeden en op jonge leeftijd naar de tempel
gebracht en aan God afgestaan, want…het is een bijzonder kind.
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Onder toezicht van de oude hogepriester Eli groeit de kleine Samuel op
in de tempel. Op een avond heeft Eli zich te slapen gelegd.
“Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet goed meer zien.”
Dat is géén een mededeling van medische aard, daar bedoelt de bijbelse
schrijver veel meer mee: de mensen zijn het zicht op God kwijt en zelfs
de hogepriester ziet het niet meer en is ingeslapen.
Tot driemaal toe hoort de jonge Samuel dan een stem, die hem roept bij
zijn naam. Hij denkt dat het Eli is. Eli betekent: mens van god.
En dan gaat het verhaal opeens een heel andere kant uit.
Samuel denkt de stem van Eli te horen, maar het blijkt de stem van God
te zijn. Niet Eli, maar Eloim, niet de mens maar God.
De stem uit de hoge klinkt door in de stem van mensen.
Ze vloeien in elkaar over en vaak zijn Gods woorden op te vangen en te
verstaan in de mensenwoorden.
Maar tegelijk schuilt daar ook het gevaar in.
Er komen wel eens geluiden uit kerkelijke kringen die beweren:
“Mijn woorden zijn Gods woorden en Gods wil!”
Op dat moment mag je met recht en reden ernstig gaan twijfelen, want zo
werkt het zeker niet!
Pas als Samuel voor de derde keer wordt geroepen, wijst Eli hem op de
Eeuwige en laat Samuel de roepstem toe tot zijn hart:
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert!” zegt hij.
In onze samenleving en in onze kerken met de vele woorden, argumenten
en motivaties, lijkt het omgekeerde wel eens waar te zijn.
Dan lijkt het wel eens meer op: “Luister, Heer, uw dienaar spreekt!”
Wat een zegen wanneer er waar echt geluisterd kan worden.
Daar krijgt Gods ruimte kans in onze beperktheid en die ruimte laat ons
vele malen verder gaan dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.
VOORBEDEN
Vanwege de dragers van het woord, die hebben gehóórd
en ons het grote verhaal van bevrijding hebben doorgegeven:
-

Voor onze wereld,
gebroken en onderling verdeeld,
opgesplitst in partijen
met tegengestelde belangen,
dat er aandacht zal zijn voor hen
die monddood zijn gemaakt,
aandacht voor onze moeder aarde,
waarvan hele stukken zijn verschroeid,
verbrand en vernietigd in oorlog en geweld.

-

Voor onze kerk,
die de laatste tijd zó tegen haar eigen kwetsbaarheid
en haar eigen grenzen is aan gelopen,
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dat ze vragen wil horen en toelaten,
dat ze in warmte, mildheid en bezieling
de gemeenschap van Jezus van Nazareth
levend houdt dat ze wèl doet en niet omkijkt.
-

Voor onszelf, zoals we hier bij elkaar zijn,
dat we blijven vertrouwen tegen beter weten in,
dat we anderen deel van leven geven,
dat we het zingen niet verleren
en het goede nieuws niet wegpraten,
dat we kunnen lachen op z'n tijd.

-

Vanwege Samuel, Johannes, Andreas en Simon:
om mensen die het woord van toekomst horen
en er leven aan geven.
Voor uw aangezicht gedenken wij de zieken
thuis en elders en degenen die ze verzorgen –
onze overledenen, die wij niet kunnen en willen vergeten,

VG:

Eeuwige,
U bent de zin van wat we zijn,
de bron van ons bestaan.
Wij bidden U, blijf ons nabij
dat wij U horen en openstaan voor uw woord.
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