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INLEIDING VOORAF

-Vandaag is het de derde zondag van de Veertigdagentijd: Zondag Oculi', genoemd naar de
'ogen gericht op de Heer' van Psalm 25.
-We volgen in Silo in de 7 weken voorafgaand aan Pasen met alle voorgaanden de lezingen
van het Luthers leesrooster. Omdat het dit jaar 500 jaar gelden is dat Maarten Luther de
reformatie op gang zetten met zijn 95 stellingen tegen Rome, en daarmee werd hij de eerste
protesterende protestant.
-Tegelijk volgen we het thema van ons Silo-blad de Regelrecht, dat de 40-dagentijd bekijkt
als een pelgrimstocht naar Pasen.
-Een pelgrimsreis lijkt soms op een tocht door de woestijn, je hebt weinig zekerheid, je moet
afwachten waar en hoe je kunt overnachten, en wie je tegenkomt kan mee en tegenvallen. Die
onverwachte dingen op je pad zijn niet altijd positief, de tegenvallers kunnen van buiten, maar
ook van binnenuit komen. Je gaat soms twijfelen aan je pelgrimage, wat is het nut van mijn
gelovige reis, waar ben ik aan begonnen?
-Op zijn weg naar Pasen kent ook Jezus die vragen, ook Hij ondervindt tegenvallers, en wordt
soms tegengewerkt, zijn woorden en daden worden niet altijd begrepen.
-Vandaag lezen we hoe Mozes en Jezus omgingen met de tegenvallers, ondanks de open
hemel, die zij mochten ervaren.
-Waarop waren hun ogen gericht, en wat zien wij in onze tijd met onze ogen nog van de
hemel als we met kwade machten te maken krijgen op onze levensreis?
-Het is dus zaak om de ogen open te houden, in elk lied van vandaag keren die ogen weer
terug…

OVERDENKING
Ogen open houden, het is niet zo makkelijk als we denken. In de drie jaar dat Jezus zijn
rabbinale werk onder de mensen kon doen, heeft Hij het regelmatig over het wel of niet zien
van het Koninkrijk van zijn Vader. Zijn wonderbare daden voor blinden onderstrepen alleen
maar zijn geloof dat een mens zijn ogen mag en moet gebruiken om tekens te zien. Tekens van
God in ons bestaan, die zijn soms gewoon te zien, maar zien wij ze wel?
Midden in de 40 dagen, ook wel lijdenstijd genoemd, zien we tekens van Pasen. Zien soms
even, noemt Huub Oosterhuis dat. Messiaanse momenten, zo noemt joodse denkers dat.
En het tweede testament spreekt van 'tekens van een nieuw Jerusalem', een stad waar vrede
mogelijk is, terwijl je zelf nog op reis bent in een woestijn van onvrede.
Lijdenstijd, tijden van onzekerheid of angst, het kan zo van de ene op de andere dag je bestaan
binnenwandelen. Zoals een pelgrim te horen krijgt dat de herberg vol is en dat hij nog drie uur
verder moet lopen om een slaapplaats te vinden, zo kan je ineens van je huisarts te horen
krijgen dat er nog een extra onderzoekje moet worden gedaan, omdat de uitslag niet helemaal
goed was. Angst en onzekerheid, wat heb ik fout gedaan, God hoe loopt dit af,? En voor je het
weet zit je angstig naar de hemel te staren en zit je te bidden: God wil mij uit die strik
bevrijden…
Psalm 25: Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.18 Zie mij in mijn nood, in mijn
ellende, vergeef mij al mijn zonden.

Ligt het aan mij, heb ik verkeerd geleefd, ben ik te druk geweest, heb ik te weinig tijd voor
gezond leven genomen? Bij de Dertigers van Silo zingen we altijd als clublied die diepe tekst
van dat diepe Taizélied: Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.. ..
Het moet ook Mozes zo vergaan zijn, toen het uitgeleide en bevrijdde volk onderweg in de
woestijn niet in staat was vanuit de open hemel de Tien Leefregels in ontvangst te nemen.
Gewoon geen geduld gehad, Mozes bleef te lang weg, dan maar weer terugvallen op geld en
goud, een gouden kalf was gauw gemaakt, zelfs zijn eigen familie van Mozes danste mee, wat
een schande, wat een tegenvaller, wat een schaamtevolle misser!
Maar hij gaat opnieuw de berg op, de hemel gaat opnieuw open, de Heer spreekt hem op
bijzondere wijze aan om de tocht naar boven opnieuw te ondernemen, want zo spreekt God
zelf hem aan: Ik ben
Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld,
misdaad en zonde vergeeft,

Duizenden geslachten krijgen liefde en vergeving, dat staat haaks op wat genoemd wordt het
doorwerken van fouten van de ouders op hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht!
Het antwoord van Mozes kan dan ook niet anders zijn dan: ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

Dát is wat Mozes doet, ondanks de enorme blunders van hemzelf en van zijn volk, ondanks
zijn eigen moorddadige verleden, zijn schuld en zijn schaamte. Hij laat zich overhalen om
opnieuw de tocht te ondernemen, alléén nu, zonder begeleiders, op weg naar de top van de
berg, naar de open hemel, waar de God van Trouw en Nabijheid woont.
In onze tijd zijn veel boze mensen, die teleurgesteld zijn omdat ze zich niet veilig voelen,
omdat de politiek niet heeft gedaan voor hen wat zij hadden gewild. Sommigen zijn op andere
boze mensen gaan stemmen, en geven aan anderen de schuld van hun ongenoegen.

Maar angst en teleurstelling laat zich moeilijk verdrijven door boosheid op anderen af te
wentelen. Wel door zelf een daad te stellen die alles te maken heeft met je eigen kracht en de
krachten van anderen om je heen.
Dat is wat Mozes doet, gehoorzaam maar niet slaafs, zelfbewust, maar niet in eigen waan. Hij
gaat, hij ontvangt en hij wordt gezegend door de trouw en nabijheid van de Eeuwige.
In het verhaal van Lucas wordt Jezus beschreven als de nieuwe Mozes, die een begaanbare
weg wijst met de kracht van gebed en geestkracht. Een Jezus die niet dreigt of boos is, maar
die uitnodigt. In die dagen kwam het uitdrijven van kwade geesten vaak en veel voor. Een
beetje onregelmatigheid van een persoon werd toegeschreven aan boze geesten. En diverse
rituelen konden helpen om iemand te genezen, wij zouden dat misschien exorcisme noemen.
Maar dat gebeurde meestal in naam van Beelzebul, een soort opperduivel, en Jezus doet dat
niet, Hij doet dat in naam van de Eeuwige van Israel. Waarom?
Omdat Hij mensen vrij wil maken in de naam van de Bevrijder, de God van de Uittocht, zodat
mensen een teken kunnen zien van de heerschappij van God, die de baas is, maar wel op zo'n
manier dat angst en onrust mogen verdwijnen.
Angst en onrust, dat zijn de onreine geesten van onze tijd. Hele boeken worden geschreven
over de onstabiliteit van de moderne mens, over het gebrek aan identeit, en zelfs in de
verkiezingen werd het een thema: gebrek aan identeit. We weten niet meer wat en wie we
zijn, en dat maakt angstig en onrustig.
Jezus wil mensen uitleiden uit deze boze macht, een soort nieuwe Exodus, weg uit onrust en
angst. Hij stelt ons twee rijken voor ogen, het liefdevolle rijk van God en het boze rijk van de
Angst. Dat was toen en dat is nu nog een keuze die we moeten maken. Gaan we mee op die
reis of niet? Maar waarom zouden mensen dan kiezen voor angst in plaats van liefde?
Gisteren op de uitvaart van onze geliefde zuster Ina Boeschoten werd het bij name genoemd
dat 'God ons kent als die zwaar en droevig van nature zijn, dat we met lood in de
schoenen staan als het om afscheid nemen en doodgaan gaat. Onze gevoelens zijn
gemengd , als mensen en als gelovigen. We willen wel geloven dat er leven na de dood is,
maar weten ook dat wij liever niet loslaten'…
In de lezing van vandaag stelt Jezus de mensen toe en ons nu voor de keus, waarbij geen
middenweg is. Je kunt niet kiezen voor het goed zonder het kwade af te wijzen.
Een mens kan niet van de ene heerschappij verlost worden zonder de andere heerschappij te
aanvaarden. Ook al zouden we liever niet willen kiezen, bv als het om God of de Mammon,
de geldgod gaat. Bij God horen en Jezus volgen betekent een principiële keuze.
Hoe vaak heeft de kerk niet willen schipperen en een middenweg gezocht.
Luther kon het destijds in 1517 niet meer aanzien, spijkerde 95 stellingen als protest tegen de
geldzucht en machtsdenken van de kerk en daarmee begon een reformatie die veel groter
werd dan hij ooit heeft kunnen denken.
Een middenweg willen gaan betekent een 'gevaarlijke leegheid'. Dat zijn woorden die nadere
toelichting vragen:
Jezus heeft aan de wereld in drie jaar tijd laten zien wat er mogelijk is als God de heerschappij
krijgt. De evangelisten benoemen dat als het 'koninkrijk van God'. Zijn woorden en daden
laten dat koninkrijk zien, maar de meest omstanders reageren vanuit de hun bekende
standpunten. We zijn gewend dat geesten op deze manier worden behandeld, en hoe jij dat

doet, dat kennen we niet en dat maakt ons onrustig. We weten wat helpt en als jij een andere
therapie voorstaat, dan moet je maar eerst eens met bewijzen komen dat dat van God komt…
Het is maar de vraag of wij het in deze tijd anders zouden doen als Jezus nu voorbij zou
komen. Hoe was ook al weer de titel van dat klassieke boek van Kazantzakis, dat in menige
boekenkasten nog staat: Christus wordt opnieuw gekruisigd…
Maar wie bereid is te kijken met de ogen van Jezus, ziet dat Hij net als Mozes de hemel zag
openstaan en dat gaf hem een autonomie, onafhankelijke houding naar wat omstanders er van
dachten, een heel eigen gezag. Hij reageert op angst en onrust als een bewogen mens, die er
iets aan doen wil. Hij ziet onze leegte als het speelterrein van de boze. En als een ware
messiaanse profeet waarschuwt Hij mensen dat als er geen keus wordt gemaakt voor dat Rijk
van God, dat de boze geesten, de angsten dus, zich zullen gaan vermeerderen en in alle
hevigheid zullen terugkeren.
Het lijkt er op dat Jezus een nieuw therapeutisch programma laat zien, om de menselijke
angst en boosheid niet langer vrij spel te geven.
Als je daar oog voor hebt of krijgt, dan zie je in Jezus God aan het werk op de meest
persoonlijke momenten van angst maar ook bij de momenten waarop je keuzes moet maken
om met hem mee te gaan of niet.
Natuurlijk kunnen wij veel momenten waarop we echt geraakt worden afdoen als 'toeval' of
'sentimentaliteit' maar het zouden ook momenten van Gods Geest kunnen zijn, die klopt om
door ons gezien te worden als momenten van Zijn Rijk is ons leven.
Christus wil in Gods naam bevrijden van angst dus ook van de meest basale angst, de angst
voor de dood. Hij leerde dat de strijd met de boze nog steeds door gaat, elke dag moet de
onttroning van de angst nog doorgaan, ook al heeft Jezus die strijd bij voorbaat al gewonnen.
Maar het is aan ons om in deze tijd van 40 dagen, op onze pelgrimsreis door de woestijn, te
kiezen voor Gods heerschappij in onze tijd en in ons leven.
Mozes en Jezus , ze hadden beide goed oog voor hoe het kwaad werkt in de wereld en in je
eigen ziel. Maar beiden kenden ze een hemelse Vader, die een open hemel liet zien, juist waar
twijfel, misverstand, angsten van mensen en hun beschuldigingen aan de orde van de dag
waren. Beiden gingen ze hun eigen weg die als basis had de stem, de uitnodiging van de Ene,
die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat Zijn hand begonnen is.
Zien wij in onze 40 dagen, in onze lijdenstijden de tekens van die trouwe God, de stem die
uitnodigt om niet bang te zijn?
Het is een kunst om oog te hebben voor wat soms even gebeurt, een compliment, een warme
blik, een hand op je schouder en dat niet af te doen met de gedachte: wat moet die van mij?
In ieder mens, in ieder lied, in elke stem wil de Barmhartige wonen, kan Hij worden gehoord
en gezien.
Omdat de Eeuwige, de Barmhartige met Zijn Geest in het vlees, in menselijke gedaante
gekomen is en dus in ons menselijk en alledaags bestaan niet meer weg te poetsen is, zelfs
niet door die boze angsten of teleurstellingen.
Om dat vaste geloof van Jezus kunnen we vragen en bidden. Zodat ook onze angst voor de
dood te overwinnen is. Meebidden mogen we, met het gezongen gebed van het Davina koor:
Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aangezicht;
Laat het opheffen van mijn handen voor U als een offer zijn.
Heer ik roep tot U, verhoor mij. Verhoor de stem van mijn gebed, wanneer ik tot U roep.

