
Uitleg en verkondiging 26 januari 2014

Geschreven door ds Gerard Rosbergen - 

Zondag 26 januari 2014. Jesaja 49: 1-7; Mattheüs 4:12-22.

  

Jesaja 49:6: “Ik zal je maken tot een licht voor alle volkeren, opdat de redding die ik zal brengen
tot aan de einden der aarde reikt”. 

  

  

Kort geleden had ik met iemand een gesprek over selectieve verontwaardiging. Wat zijn
onderwerpen, waar we ons over opwinden, en wat laat ons koud?

  

Het ging over de PGGM, die besloot om geen geld meer te steken in banken, die het
nederzettingenbeleid van de Israëlische regering steunen...Ik kon me hier heel goed in vinden
en dacht meteen, net als vele anderen aan de tijd van de apartheids-boycot van Zuid- Afrika.

  

Waarom wind je je daar over op en niet over schending van mensenrechten op veel plaatsen in
de hele wereld (China in Tibet en veel andere voorbeelden). 

  

En uiteraard nu over de Olympische winterspelen in een land waar homo- haat heel gewoon is
en zelfs met enige regelmaat op tv getoond wordt..

  

In het algemeen mag je zeggen, dat mensen (en ik spreek vooral namens mijzelf) in actie
komen als ze geraakt of aangesproken worden..

  

We zetten ons toen in voor een boycot tegen de apartheid, omdat we teleurgesteld waren door
mensen, met wie we ons qua afkomst verwant voelen.
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En we worden geraakt door de machtspolitiek van Israël tegen de Palestijnen, omdat we iets
anders verwacht zouden hebben van de erfgenamen van het beloofde volk uit het Oude
Testament..

  

En we laten het er niet bij zitten als mensen gediscrimineerd worden op grond van geloof, of
seksuele geaardheid, zoals in Rusland.

  

Dat zijn zeer actuele vragen, die bij ons binnenkomen!!

  

Aangesproken worden. Daar gaat het vandaag over.

  

Wat spreekt Jesaja hier mooie, maar tegelijk ook grote woorden. Je kunt ze uiteraard niet zo
maar overplaatsen van de tijd van Jesaja in de onze. Ver voor onze jaartelling stonden er toen
profeten op om het verhaal van Gods roeping van mensen door te geven. Ze riepen om
ondanks alles het spoor van God te blijven volgen. En de ene keer lukte dat beter dan de
andere. soms zou je wel eens willen dat er ook in onze tijd meer mensen met zo’n profetische
visie zouden zijn, door de ellende heen! Tegelijk zit er ook iets in wat voor alle tijden geldt:
mensen worden getroffen door rampen, groot en klein, die hun leven binnen komen en
daardoor ook bepalen. Dat kunnen rampen zijn in het persoonlijke leven, door verdriet of de
dood van een geliefde. Daar valt dan al het andere op dat moment bijna in het niet. Je wordt bij
jezelf bepaald. 

  

Dat is heel persoonlijk en goed te begrijpen. 

  

Maar laten we het iets groter maken en ons afvragen: Wat houdt ons echt bezig? Waar liggen
onze prioriteiten? We moeten keuzes maken- De grote vraag is steeds: Wat spreekt ons aan?
Wat is voor ons voorpagina-nieuws? Dingen worden erg gauw vergeten en verdwijnen naar de
achtergrond, zoals ik al zei. 

  

Een andere vraag waar we nu niet verder op in kunnen gaan is: wat is de rol van God in het
geheel van de gebeurtenissen? Is een ramp minder erg, omdat het zonder mensenhand over je
komt?! We zitten vol vragen, toen en nu.
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En dan klinken die woorden van Jesaja: “Redding tot aan alle einden van de wereld”. Daar
zitten nogal wat mensen nu op te wachten, en dan zeker niet alleen in geestelijke zin. Uiteraard
gaat het bij Jesaja over Israël, dat is geroepen als licht voor alle volkeren. Tegelijk is er de
machtspolitiek van de staat roept bij veel mensen zo veel weerstand op dat ze vergeten dat er
ook een andere kant is, nl die van het joodse volk, Gods oogappel, waarvan we in het Oude
Testament de geschiedenis lezen. Maar tegelijk gaat dat volk ook steeds weer de verkeerde
weg op en moet door de profeten tot de orde worden geroepen. 

  

Maar die tekst van het licht slaat ook op Jezus als een zoon van Israël. De goede boodschap
breidt zich uit van Israël naar alle volkeren en daar komt Jezus duidelijk in beeld. Vandaag
horen wij de kernachtige samenvatting van zijn prediking: “kom tot inkeer, want het koninkrijk
der hemelen is nabij!” Daarmee staat hij in de traditie van Johannes de Doper. En die oproep
wordt gevolgd door de roeping van de eerste leerlingen. 

  

Mattheüs legt er sterk de nadruk op dat deze prediking over de grenzen heen gaat en haalt de
profeet Jesaja aan die het licht zag opgaan in het land van de heidenen. Zo typeert de
evangelist de streek waar Jezus predikt als ‘het Galilea der heidenen’. Laten we eens kijken
naar het gedeelte uit Mattheüs wat voorgelezen is. Wat zou Zebedeüs, de vader van Jakobus
en Johannes, de latere leerlingen van Jezus, van zijn zoons verwacht hebben? 

  

Waarschijnlijk dat ze gewoon goede vissers zouden zijn en zich daar gelukkig bij zouden
voelen. Ze zijn gewoon aan het werk met de netten, die ze willen uitwerpen.. 

  

En dan verandert hun leven op het moment dat Jezus voorbij komt. Jezus trok al even als een
rabbi door het land en preekte in de lijn van Johannes de Doper. Maar vanaf nu wilde hij het
niet meer alléén doen en riep mensen om met hem mee te trekken. Het lijkt wel of dat allemaal
vanzelf gaat, maar natuurlijk is daar een proces aan vooraf gegaan. Mensen hebben hem al
eerder kunnen leren kennen als hij bezig is met leren, preken en genezen. Sommigen werden
er door aangesproken en gingen met hem mee.

  

Dan loopt hij langs het water en ziet daar deze twee zonen van Zebedeüs en roept hen om met
hem mee te trekken. Ik vraag me altijd af wat hen in die Jezus heeft aangetrokken, dat ze zo
maar zonder vragen hun netten verlaten en met hem meetrekken. Jezus' gezag, wat houdt dat
voor hen in? Wat trekt hen aan in die Jezus? Ze worden door hem aangesproken!
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Ze worden geraakt door zijn woorden.

  

Zebedeüs zal zich misschien ook wel voorgesteld hebben, wat hen daarin aansprak. Zijn zoons
nemen de boot niet over, maar gaan met Jezus mee om vissers van mensen te worden. Dat lijkt
allemaal nogal vreemd. Hun situatie verandert ingrijpend. Er is sprake van een nieuw begin. En
dat kan wel even wennen zijn.

  

Waarom wordt Zebedeüs niet aangesproken? Hij blijft achter bij zijn boot, terwijl zijn zoons door
Jezus worden aangesproken. Misschien werd hij ook wel aangesproken, maar hij trok andere
conclusies. Of hij gaf voorrang aan zijn vrouw en andere kinderen. 

  

Hier voltrekt zich een scheiding der geesten: zijn zoons gaan vrolijk met Jezus mee, maar hij
blijft bij de boot. Hij wordt misschien wel geroepen, maar niet aangesproken. In Marcus staat
het nog schrijnender: “Zebedeüs blijft daar achter met de knechten”. Maar zou het niet zo zijn
dat kiezen voor het evangelie "loslaten"betekent. Dat je je kinderen los moet laten vinden we
terecht, maar je ouders? Is dat de radicaliteit van Jezus? Zebedeüs ziet z'n zonen achter die
rabbi aangaan. Ze laten hem zomaar met de hele boel zitten. Ze worden geroepen, maar hoe
staat het met hun verantwoordelijkheid tegenover hun vader? Roepingsbesef, is bepaald niet
hetzelfde als verantwoordelijkheidsbesef, zo lijkt het wel. Ze laten hun vader eigenlijk stikken. 
En dat wil je toch niet als vader,als je een klein bedrijfje hebt opgebouwd en ziet dat je zonen
een andere weg op gaan, nl. die van Jezus. Maar verder in het evangelie gebeurt dat vaker:
loslaten van je familie om met hem mee te gaan. Kennelijk gaat Jezus voor.

  

Na zijn eigen doop door Johannes, volgde voor Jezus de verzoeking in de woestijn en dan
begint zijn werk in Galilea, in het noorden van Israël. Dat was niet bepaald de meest geliefde
streek van het land. Maar het gaat daarbij niet alleen om woorden, maar ook om de daden: de
prediking van Jezus wordt ook zichtbaar door wat hij doet. Het woord blijft niet abstract, maar
krijgt handen en voeten. Daar laat Jezus ons iets van zien. Ze worden geen gewone vissers
meer, maar vissers van mensen. Er ontstaat een spanning tussen de opdracht die ze krijgen en
de familie waar ze uitkomen (vgl. iemand die het klooster in gaat). De twee broers illustreren het
feit dat het dienen van God belangrijker wordt dan het veilige nest van de familie. Ze moeten
geen zieltjes winnen, geen mensen in hun netten verstrikken, maar zelf mogen ze, in tijd en
eeuwigheid geborgen, anderen de reddende hand bieden. De daad gaat dan veel verder dan
het woord! 
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Centraal is bij dat alles het appèl wat op mensen wordt gedaan- je aangesproken voelen door
een roepstem, waar die ook vandaan komt, van God of van een mens, of een (nood)situatie.
Misschien roep ik meer vragen op dan ik kan beantwoorden, maar ik wil het samenvattend
zeggen: Roeping vraagt om een antwoord. Als je echt aangesproken wordt betekent dat je
geraakt wordt en actief wordt. Misschien ontbrak dat bij Zebedeüs, zodat hij niet met Jezus
meetrok.

  

Als je echt aangesproken wordt door God of door Jezus of door mensen in een bepaalde
situatie, dan laat dat je niet onberoerd. Dan verdwijnt het andere naar de achtergrond. 

  

Dan mag je selectief verontwaardigd zijn, door de keuzes die je maakt omdat je geraakt bent of
aangesproken.

  

Je mag bijgelicht worden door dat licht wat bij Jesaja zo belangrijk is: “Ik zal je maken tot een
licht voor alle volkeren, opdat de redding die ik zal brengen tot aan de einden der aarde reikt”. 

  

Ik las ergens deze woorden, die ik tot slot wil voorlezen:

  

Ik geloof in kleine mensen die grote dingen doen, in voortrekkers, geroepenen, voorbeelden, die
de weg gaan van helpen, recht zoeken, vrede stichten, vergeven, tot het uiterste in de zwakken,
de hongerigen, de armen, de mensen die kapot worden gemaakt, de stervenden, de getuigen,
de dromers, de mensen die in opstand komen, die blijven hopen. Mensen die ergens voor gaan,
vaak tegen beter weten in, omdat ze gegrepen zijn.

  

Ik geloof in een beweging van mensen, een steeds langere stoet die voorttrekt op de weg naar
een betere wereld, waar elke mens een plaats heeft,waar voor ieder te eten is, waar mensen
kunnen werken en zingen. 

  

Ik geloof dat die mensen niet tevergeefs bezig zijn, dat die wereld komt, hier, nu en straks.

  

 5 / 6



Uitleg en verkondiging 26 januari 2014

Geschreven door ds Gerard Rosbergen - 

Dat geloof ik omdat de Eeuwige zijn vertrouwen daarin gesteld heeft !

  

Amen
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