Overweging 18 juni 2017 Het Steiger
Profetenlezing Jesaja 12
Evangelielezing Mattheus 9: 35, 36
Graadmeter voor de wijsheid van leidinggevende figuren is hun onbevangenheid uit te
komen voor eigen leermomenten. Een anekdote van de voormalige bestuursvoorzitter van
een beroemde zorgketen ergens in het midden van het land. Zijn naam doet er niet toe.
Belangrijk is wat hij overdroeg in een zomerkamp voor jongeren. Hij vertelde dat hij net was
afgestudeerd en, op zoek naar een baan, bij een tehuis voor mensen met een geestelijke
handicap gesolliciteerd had. Na het sollicitatiegesprek leidde de directeur hem rond, en zo
waren ze ook in de grote werkplaats beland, waar een schare onbeholpen mongolen bezig
was met nou ja pogingen iets te vervaardigen. Om een goede indruk op de directeur te
maken, zei hij: ‘Langzamerhand begin ik een beetje te begrijpen waarom er in het evangelie
staat geschreven: en Jezus, de scharen ziende, werd met ontferming over hen bewogen’. De
directeur glimlachte even. ‘Dat hebt u mooi gezegd’, zei hij, ‘alleen moet u wel bedenken: u
hoort óók bij die scharen…!’
Is dat niet mooi? Voor het slapen gaan, op een zomeravond in een tent in de bossen, biecht
een captain in de zorg aan een stel jongeren op dat hij nog niet veel van het evangelie
begrepen had. Ik ben het nooit vergeten en kan het u hier nu navertellen. Hij, u en ik, wij
horen tot die scharen.
En Jezus, die man naar Gods hart, hij kan niet anders dan met ontferming bewogen naar ons
kijken. Hoe voortgejaagd en afgemat we kunnen zijn. Geestelijk beperkt, als mongolen
zonder werkmeester.
Waar een mens zoals moe en afgemat van wordt? En of dat je enige bestemming is? We
komen daar nog op.
Vervolg Evangelielezing Mattheus 9: 37, 38 ‐ 10: 1‐15
Geliefden van Jezus Christus, zoekers van richting, zin, troost,
Drie zaken komen in mijn preek aan de orde:
1. begrenzing van wat moet
2. de woede van God
3. jíj bent het waard

1. Begrenzing van wat moet
Hoor. Maar ik kan niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Waarom zou ik moeten
horen? Ik heb genoeg aan mezelf. Aan mijn eigen zorgen. Mijn eigen gedachten. Laat me
met rust.
Jezus gáát maar, gaat maar door, in dat gebied tussen Syrië en Jeruzalem. Preekt de sterren
van de hemel, eet tussendoor even met lieden van niet al te best allooi, moet weer door.
Elke ziekte, elke kwaal, geneest Hij, staat er: melaatsen, een verlamde, een dood meisje,
tussendoor een bloedvloeiende vrouw, blinden, een door een demon bezeten stomme, etc.,
etc. In elke stad, elk gat, dat ze passeren, komen drommen op hem af.
Keerzijde van het groeiend ontzag bij het volk voor wat Jezus in zijn mars heeft, is dat het
steeds meer kwaad bloed zet bij de geestelijke elite. Elke stap die hij zet, elk mens die hij de
1

hand reikt, met argusogen volgen ze hem. Het gaat ver, hoor, hoe hij mensen op de been
helpt en de macht waarop hij zich beroept. Heel ver!
En het houdt niet op, de mensen blijven toestromen. Met ontferming bewogen ziet hij de
mensen op zich afkomen, opgejaagd en afgemat. Vertaal je letterlijk, dan staat er iets als: hij
is er ‘tot zijn ingewanden beroerd’ van. Ondanks de ruime aanwezigheid van Farizeeërs en
Schriftgeleerden ziet hij hoe stuurloos de mensen zijn. Ze missen goede leiders.
Het getuigt van leiderschapskwaliteit taken te kunnen delegeren, goede instructies, heldere
volmacht, mee te geven, mogelijke tegenvallers in te schatten en met je medewerkers te
bespreken. Die kwaliteit toont Jezus. Maar hier lijkt ook nog een andere laag aan de orde:
zware verantwoordelijkheid vergt begrenzing. Begrenzing van wat moet. Anders houd je het
niet vol.
Even eerder heeft Jezus zijn leerlingen toegesnauwd. Ja, dat staat er echt. Jezus snauwde:
houd dit therapie‐succesje asjeblieft es onder de pet, anders komt er gedonder van!
Je kunt je niet aan de indruk onttrekken, dat Jezus zelf afgemat en opgejaagd raakt. Jezus
loopt tegen de grenzen van wat een mens aan kan. Zó’n groot hart, zo’n charisma, tomeloze
inzet, toch is het niet genoeg bij alle nood, die op hem afkomt. Jezus spreekt dan de
woorden: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van
de oogst meer arbeiders te sturen om te oogsten”.
Een belangrijk schakelmoment. Dit is alleen niet meer te doen. Hoe verder?
En dan staat er: ‘Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf ook hun volmacht om onreine
geesten uit te drijven en alle ziekte en zwakte te genezen.’ Vanaf dat moment staat Jezus er
niet meer alleen voor om onderricht te geven en genezend rond te trekken.
Voor iedereen, die wel eens het gevoel heeft te zwaar belast zijn door alles wat op jou
neerkomt, zitten er mooie aanwijzingen in dit stuk:
‐ Accepteer je grenzen
‐ Laat je helpen
‐ Durf taken, verantwoordelijkheden over te laten aan een ander
Ja, maar dat kan in mijn geval niet, hoor ik mensen zeggen. Want alleen ik weet…., alleen ik
kan… Denkt u dat Jezus hier de crème de la crème van hulpverlenersland om zich heen
verzamelt? Het is een behoorlijk zooitje ongeregeld. Simon Petrus en Judas Iskarioth hoef ik
niemand uit te leggen, dan is er nog een vage politieke activist Simon, een net aangesloten
voormalig collaborateur Mattheus…. Zo’n sterk ploegje is het niet.
‐ De kersverse apostelen worden niet alléén op pad gezonden, maar in tweetallen.
Samen sterk. Wat de één ontbeert, Daar voorziet de ander misschien in.
‐ Wees zuinig met je energie. Stel prioriteiten: jij hoeft in je eentje niet de hele wereld
te redden. Je mag prioriteiten stellen. Jezus zegt hier tegen zijn leerlingen, dat ze zich
kunnen concentreren op de verloren schapen van Israël. Het klinkt misschien Eigen
Volk Eersterig, maar het is wel nuchter. En dat het Eigen Volk Eerst geen Mattheus‐
dogma is bewijzen andere belangrijke teksten in het evangelie. Ik noem de
ontmoeting met de Kananese vrouw enkele hoofdstukken verderop, die Jezus
meesterlijk weet te vermurwen haar dochtertje te genezen en ik noem het slot van
het evangelie, waar staat: Gaat heen, maakt álle volken tot mijn discipelen. Stel
prioriteiten, maar spaar ook je energie als mensen niet openstaan voor je boodschap.
Ga niet drammen, houdt niet eindeloos aan, schudt het stof van je voeten en ga
door, want er zijn genoeg plekken waar ze wel op je zitten te wachten.
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2. Woede van God
Zowel in onze profetenlezing als in het evangelie ontmoeten we een ongemakkelijk kant van
God en zijn Zoon. Ze kunnen woedend zijn. De Jesajalezing begint met de opmerking dat God
toornig is geweest. En de laatste zin van ons evangelie liegt er ook niet om: ‘In Sodom en
Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan in de steden, die jullie niet
ontvangen hebben!’. Niet echt fijne teksten, toch? God en Jezus zijn toch liefde?
In de Joodse filosofie is daar veel over nagedacht. Een wijze joodse theoloog zegt: de roze
gedachte, of mensen nu goed doen of kwaad, God laat je toch niet in de steek, dat brengt
een gevaar met zich mee. God alleen als liefde afschilderen, brengt het gevaar met zich mee,
dat je God als het ware onder narcose brengt. Precies deze onverschilligheid weerspreken
profeten als Jesaja en Jezus. Het maakt God namelijk wél uit, hoe er met zijn mensen
omgesprongen wordt. Hij wordt razend, als recht en gerechtigheid, menswaardigheid,
ontnomen wordt. Net zo razend als je als ouder of grootouder kan zijn, als je kind gepest, of
onschuldig slachtoffer, wordt. De woede van God, de boosheid van Jezus is geen blinde,
eeuwige onberekenbaarheid ‐ al blijf je met een duistere kant zitten‐ , maar moet je zien als
hartstochtelijke betrokkenheid in een liefdesrelatie.
Realiseert u zich, dat in de tekst al mee‐resoneert dat Jezus en de apostelen op hun weg nog
veel meer te verduren gaan krijgen. Praktisch niemand van deze groep apostelen sterft een
natuurlijke dood.
Ik herhaal: de woede van God is hartstochtelijke betrokkenheid in zijn liefdesrelatie met zijn
mensen.

3. Jij bent het waard
‘Waard zijn’ is één van de kernwoorden hier in Mattheus: ‘een arbeider is het waard dat in
zijn onderhoud wordt voorzien…in elke stad en elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie
het waard is je te ontvangen; blijf daar tot je weer verder gaat…’
Wat is dat een heerlijk praktisch criterium. Het is een combinatie van zelfbewustzijn,
zelfrelativering en onderscheidend vermogen. Het ontslaat je van krampachtigheid en
drammerigheid. Misschien bedacht ik me, moet ik dit tekstgedeelte nog eens doornemen
met een dame die ik bezoek. Een lief mens, maar o zo orthodox in de leer en star in de
omgang. Ze kan niet laten haar vijf van de kerk afgeraakte kinderen met opgeheven vinger
vermanend toe te spreken: ‘Zeg later niet dat ik je niet gewaarschuwd heb’. De zorg van de
vrouw, die zich gehouden voelt aan gedane doopbeloften, is te begrijpen, maar haar aanpak
werkt averechts. Weet ze zelf ook. Geïrriteerd slaan de kinderen haar waarschuwingen in de
wind: ‘Ma, we willen het er niet meer met je over hebben.’ Maar wat moet je dan?
‘Laat jullie vrede komen over dat huis als het dat waard is, maar als het dat niet waard is,
laat dan die vrede terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen
luisteren, verlaat dan dat huis of die stad, schudt het stof van de voeten, en ga door..’
Misschien is dat wel het mooiste om mee te krijgen bij de taken, waarmee je in het leven op
pad moet. Jij bent het waard kansen te krijgen, God ziet wat in jou, in jouw bijdrage deze
wereld een beetje beter te krijgen en goed voor elkaar te zijn.

3

