Overdenking Silo 27 juli 2014

drs Piet Brongers

(bijbelgedeelten: Matth. 13: 44 -52; 1 Kon. 3: 5 – 12; Ps. 139: 1 – 18; Matth.28: 18 – 20)

Thema: ‘tot ziens’ of ‘vaarwel’
Inleidend gesprek
We kunnen er niet omheen, om alle gebeurtenissen van de afgelopen week.
Wat maakte indruk? Wat viel op?
- Saamhorigheid van de mensen
- Eerbetoon, respect
- De roep om gerechtigheid, het willen weten van de waarheid
- De onmacht van de oorlog, strijd om de macht
- Het gevecht om prestige, gezichtsverlies, de leugens aan alle kanten
Als je alle indrukken sorteert ( matth 13: : 47, 48) dan wordt zichtbaar hoe mensen zijn, en
wat de behoeften van mensen zijn:
1. Elementen, die in het teken staan van het overleven in de vorm van grip krijgen op je
leven, aandacht voor zekerheden, begrip, logica, antwoord op vragen
Overleven ook in de vorm van macht(strijd): wie is de sterkste. Aandacht voor
prestige, leugens om bestwil. Herkenbaar zowel in het groot (politiek, landen) als in
het klein in je eigen leven.
2. De behoefte aan iets overstijgends, in de vorm van ‘samen’, respect voor menselijke
waardigheid, rituelen. In het opzoeken van elkaar, in het als mens geraakt worden
door mensonterend gedrag om als tegenwicht eerbied, respect en bloemen/knuffels,
applaus te tonen.
Er is wel een spanningsveld te noemen:
Als het ene verhaal niet af is… als je blijft steken in de losse eindjes, als je alleen maar gericht
bent op antwoorden en oplossingen, kom je niet toe aan het overstijgende…
Vraag is: wat kan hierin de betekenis van het geloof zijn?

Overdenking
Mijn invalshoek is het woordje ‘afscheid’.
Het leven is er vol van: afscheid van school, van thuis, als je op vakantie gaat, van partner,
van het geloof (‘à Dieu God’), of van het leven.
Wat gebeurt er precies, wanneer er sprake is van ‘afscheid’?
Ik gebruik bij een afscheidsdienst vaak het beeld van: ‘je laat wat achter(al dan niet bewust) ,
en je neemt wat mee.’
Er vindt een scheiding plaats tussen de zintuigelijke ervaring met iets of iemand, en het
‘verhaal’ (herinnering, beelden, gedachten enz.), dat je in je hoofd hebt van iemand of iets.
Als je zegt: ‘tot ziens’ dan is er sprake van een ‘pauzestand’ met betrekking tot wat je van en
met iemand meemaakt. Als je hem weerziet gaat het weer op ‘play’.
Bij ‘vaarwel’ is de scheiding definitief, en blijft alleen het verhaal in je hoofd.
Dan is er nog het verschil tussen ‘verwacht’ en onverwacht’ afscheid. In het eerste geval is
het verhaal al haast klaar en moet het nog concreet gebeuren. In het tweede geval (zoals
met een ramp) is het al gebeurd en moet er nog een verhaal komen. Het moeilijke is dan
vaak, dat je er niet een goed verhaal van kan maken, omdat de dingen niet kloppend te
krijgen zijn. Omdat je nog zit met veel vragen en losse eindjes.
Dan blijft het hangen, houdt het je voortdurend bezig en werkt het ondermijnend op de
voortgang van je leven

Ik wil dat duidelijk maken aan de hand van een verhaaltje over twee monniken:
Een jonge en een oude monnik zijn aan het wandelen. Ze komen bij een
doorwaadbare plaats aan de rivier. Daar staat een jonge vrouw en die vraagt, of één
van hen haar misschien over de rivier heen wil brengen. De vrome jonge monnik
verontschuldigt zich meteen, met de woorden: ‘u moet begrijpen, dat wij monniken
ons onthouden van elk contact met een vrouw’. De oude monnik echter zei tegen
haar: ‘ga maar op mijn schouders zitten, dan breng ik u naar de overkant’. Ze steken
de rivier over en de oude monnik zet de vrouw aan de andere kant van de rivier aan
wal. Wanneer de beide monniken hun weg vervolgen, blijft de jonge monnik bezig
met wat er zojuist gebeurd is. Het maalt in zijn hoofd. Na een uur spreekt hij de oude
monnik aan: ‘hoe haalt u het in uw hoofd om een vrouw op uw schouders te
nemen?’. De oude monnik kijkt hem vriendelijk aan en zegt: ‘ik heb die vrouw over
de rivier gedragen en aan de andere kant weer op de grond gezet, jij loopt nog
steeds met haar op je nek’.
Herken je het?
Bij alle vragen, die er zijn in het leven? Ook bij je zelf?
Het rondzeulen met kwesties, gebeurtenissen en mensen.
Met dingen die niet kloppend te krijgen zijn in een verhaal of logica.
En als je kijkt waar het dan om gaat kom je zoveel elementen tegen die passen bij het eerder
genoemde overlevingsverhaal: eigen belang, regeltjes, zekerheden, losse eindjes begrijpelijk
maken, schuldvraag, conclusies trekken enz.
Daar kan alle energie in gaan zitten. Ondermijnend voor de voortgang van het leven.
Wat is dan het geheim van die ander monnik? Hij heeft te maken met dezelfde regels.
Het valt niet uit te leggen, want dan maak je het weer tot iets van logica en conclusie.
Je ziet het of je ziet het niet. (lijkt wel een beetje op de gelijkenissen van Jezus)
Het gaat om iets van ‘meer’, iets overstijgends. Je zou het kunnen zien als iets dat plaats
vindt in de ontmoeting (‘jij en ik’) met die vrouw. Niet als een vraag van haar, waarover
gepraat, nagedacht en geoordeeld moet worden, maar eerder als iets dat vanzelfsprekend
wordt in een persoonlijke ontmoeting. Iets van ‘meer’. Zo vanzelfsprekend, dat je zonder
vragen gewoon weer verder kunt…
Nu kom ik bij de betekenis van het verhaal van God. Daarbij is er overigens ook weer het
gevaar van uitleg, verklaring en argumenten.
Het gaat over dat ‘meer’: niet als conclusie, maar als ‘ontdekking’
Psalm 139: ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt me….
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u...’
Wat staat er hier beschreven?
De ontdekking van de psalmist, dat God met alle aspecten van het (=mijn) leven en van de
wereld vertrouwd is. Dat er niets is, waar je hem niet kunt tegen komen.
Dan is er meteen ook de verleiding om Hem een plaats te geven in ons eigen
overlevingsverhaal, om hem van alles te laten doen, en de wereld en mijn leven naar mijn
hand te zetten, om God voor mijn karretje spannen. ( zie daarvoor ook de verzen 19 – 22,
met daarbij meteen de ontdekking van het eigen belang : 23, 24)
Ik spreek liever over ‘het verhaal van God’, dan over God zelf als persoon, over wie je dan
weer van alles zou willen zeggen…
Het is Gods Verhaal van Liefde en Geborgenheid, als dragende kracht voor het leven.
Een ontdekking die met eerbied vervult: ik mag een plaats hebben in het grote verhaal van
God. Mijn waardigheid is gewaarborgd.

In Mattheus 28: 18 – 20 spreekt Jezus afscheidswoorden tot zijn leerlingen. Als hij dan
begint met ‘mij is gegeven alle macht op aarde’, zie je meteen al mensen die daarmee aan
de haal gaan en die die macht inzetten voor hun eigen strijd en gelijk. ‘Maak alle volkeren tot
mijn discipelen’ wordt dan tot een bevel, waarmee je mensen mag dwingen om gedoopt te
worden…
Wat mij betreft moet je dit gedeelte lezen lezen en verstaan in het licht van dat Verhaal van
God uit Psalm 139:
‘dat Verhaal van Liefde is een verhaal met de enige macht die de wereld nodig heeft, een
verhaal dat alles doordringt in het leven en de wereld. Niet een macht van boven opgelegd,
maar een dragende macht, waar je je aan mag toevertrouwen.
‘Ik ben met je alle dagen’: Ga met dat verhaal op pad, ontmoet mensen (zonder oordeel),
deel met ze, leef mee, en je zult mij als metgezel ontdekken (emmausgangers)!
Afscheid nemen
Met wat voor verhaal ga je verder?
Allereerst is daar het verhaal, dat past bij het willen overleven van de mens.
Ik zou dat willen noemen als een gegevenheid, aanwezig in ieder mens, met herkenbare
elementen:
Je best doen, overleven, proberen er met zo weinig mogelijk kleerscheuren van af te komen.
Eigen prestige. Proberen grip te krijgen op je leven, en ook op het verhaal van God en van
het geloof, eventueel bereid tot leugentjes om bestwil. Vaak bezig met de losse eindjes van
dingen die gebeurd zijn, of van verhalen die niet kloppend te krijgen zijn...
Daarnaast of daarbovenuit het weten/vermoeden van (cq verlangen naar) meer: zoeken
naar het overstijgende, niet als conclusie, maar als ontdekking.
Voor mij zelf werd het een keer heel erg duidelijk in een situatie, waarbij ik zat te
prutsen om de scherven van een bord met secondelijm aan elkaar te lijmen, om zo
snel mogelijk weer een heel bord te kunnen laten zijn. Om iets duidelijk te maken
over ‘het weer goed maken na een ruzie’ aan mensen met een verstandelijke
beperking. Eén van hen komt naar me toe, hand op de schouders: “Piet, laat maar…
dit werkt toch niet!”
Toen zag ik mezelf in mijn wat krampachtig bezig zijn om iets kloppend te krijgen.
En later zag ik het als beeld voor ons knoeien en prutsen met het verhaal van het
leven en het geloof, met daarbij af en toe de ontdekking van een ’hand’ die zegt:
‘laat maar, hiermee kom je er niet’ en dan vervolgens je bewust worden, dat je aan
het prutsen bent in de ruimte van God, die er al is, en waarin jij jezelf mag zijn, incl. je
losse eindjes…
Ik haal hier uit voor mezelf als boodschap en als uitnodiging:
Het dragende verhaal van God, in de vorm van Liefde die te vinden (te ontdekken) is in de
ontmoeting (met een ander, mezelf of het verhaal), waar ik mee onderweg kan zijn in de
wereld van overleven.
Iets tegendraads, overstijgend, maar wel steeds de moeite waard…
Daarom is het belangrijk om onze (afscheids)verhalen te delen om te zien wat daarin je
eigen stukje is, en wat ervaren kan worden als overstijgend, passend in het verhaal van God,
in de vorm van geborgenheid en troost.
Afscheid: ‘Vaarwel’ of ‘tot ziens’: ze raken elkaar in de geborgenheid van het Verhaal van
Gods Liefde.
Amen

