Overdenking 22 juli 2018 – Utrecht Silo Jaap
Boeschoten
Jeremia 23, 1 – 6 en Marcus 6, 30 – 44
Herders
Rond 600 voor Chr. werd Juda, en de hoofdstad Jeruzalem bedreigd door
aanvallen van buiten. Het noordelijk deel van het land, Israël was in 722 al
ingenomen door de Assyriërs en ze hadden de bevolking weggevoerd. Nooit is er
meer iets van hen vernomen. Een jaar later werd Israël bevolkt door andere
bevolkingsgroepen uit het Assyrische rijk, ze vermengden zich met de
achtergebleven bevolking en vormden de Samaritanen. Juda ontsnapte aan dat
lot.
Maar er komt een andere wereldmacht op, de Babyloniërs. Zij veroveren hele
stukken van het Midden-Oosten en bedreigen ook het steeds welvarender
wordende Juda. De koning van Juda, wil strijden tegen de grote tegenstander in
de hoop dat andere koningen hem wel te hulp zullen komen.
Jeremia was een profeet in die tijd in Jeruzalem , maar niet zo een als die
tempelprofeten die zeiden wat de koning graag wilde horen. Nee, die vond hij
maar mooipraters en valse profeten. Hij was het vaak niet eens met de koning en
zijn beleid en sprak zijn lastige kritiek ook uit. Daarom noemde hij zichzelf liever
‘knecht van God’. Hij werd dan ook regelmatig in de gevangenis gezet. Een groot
deel van het boek Jeremia is dan ook een klaagzang, zowel over de koning en het
lot van de inwoners van Juda als klachten van Jeremia over zijn eigen lot.
In de gelezen tekst gaat hij weer onbarmhartig tekeer tegen de koningen van
Juda: ‘Pas op, jullie herders, die niet goed voor mijn schapen hebben gezorgd! Ze
zijn alle kanten op gevlucht, en de herders zijn de verloren schapen niet gaan
zoeken. Jullie worden bestraft voor je slechte daden.
En, koningen van Juda, jullie zijn die herders! Jullie moesten zorgen voor mijn
volk, maar dat hebben jullie niet gedaan. De schapen die nog overgebleven zijn,
zal ik verzamelen uit alle landen waar ze heen zijn verdreven. Ik zal ze naar hun
weidegrond terugbrengen, ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. En ik
zal nieuwe koningen, goede herders, geven, die wel goed voor hen zal zorgen. En
ze hoeven niet bang meer te zijn, geen mens loopt dan nog verloren rond.’
De Heer zegt: ‘Ik zorg ervoor dat er een nieuwe koning komt uit de familie van
David. Ik zal hem zelf uitkiezen. Die koning zal het land goed besturen, hij zal
wijze besluiten nemen. Hij zal eerlijk rechtspreken, hij zal iedereen goed en
rechtvaardig behandelen. Zijn naam is ‘God is redder’, ‘Jehoshua’, ook wel
‘Jozua’, in het Grieks ‘Jezus’.
De mensen zullen zich afgevraagd hebben: waarom spreekt hij zo lelijk over de
koningen en over de toekomst van het volk? Kon hij niet optimistisch zijn en de
koningen steunen in hun verzet tegen Babylonië? Maar Jeremia zag in dat Juda
niet kon rekenen op hulp van buurlanden. Iedere koos voor zijn eigen belang. Die
boodschap wilde de koning niet horen. Daarom is hij gevangen gezet. In 597
werd de stad belegerd en een jaar later viel de stad. De Babylonische koning
Nebukadnezar plunderde Jeruzalem en nam de bovenlaag van de bevolking mee
naar Babylon. Even leek het rustig, maar de nieuwe koning Sedekia, kwam toch
opnieuw in opstand. Hij weigerde belasting te betalen aan de bezetter en hoopte
op hulp van grote buurman Egypte, maar die kwam niet.
In 586 werd Jeruzalem opnieuw ingenomen door koning Nebukadnezar en de rest
van de bevolking werd ook weggevoerd naar Babylon. Jeremia is toen door de
Babyloniërs uit de gevangenis bevrijd en, tegen zijn zin in, door een aantal
vluchtelingen meegenomen naar Egypte. Daar heeft hij de rest van zijn leven
doorgebracht en waarschijnlijk ook gestorven.
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De belofte die hij deed, in de naam van God, dat visioen, heeft hij niet meer zien
uitkomen. Het volk van Juda is pas 80 jaar later weer teruggekeerd naar
Jeruzalem en daar hebben ze, tussen de puinhopen van de verwoeste stad, weer
langzaam aan een bestaan opgebouwd.
Maar zijn oproep aan de koningen: wees goede herders van het volk, blijft
doorklinken. Ook aan leiders van nu. En wanneer ben je een goede herder?
Wij kennen de herder eigenlijk niet meer. De cowboy als moderne variant klopt
helemaal niet met het Bijbelse en oud-Oosterse beeld van een herder.
Een herder is betrouwbaar, komt op voor zijn volk en zorgt voor veiligheid en
welzijn. Hij is bereid eigenbelang aan de kant te zetten om het belang van de
kudde te dienen. Hij is een soms eenzame mens die orde brengt in de kudde, die
dag en nacht dienstbaar is. Samen werken is goed, maar soms moet je
terugvallen op jezelf en in je eentje beslissingen nemen, het eigen geweten
volgen ten behoeve van de kudde.
Rust
Eeuwen later, in de tijd dat Jezus leefde, was het land opnieuw bezet gebied. Nu
waren het de Romeinen die het land hadden ingepikt. En opnieuw kwam de vraag
op: door wie worden we bestuurd: is de Joodse koning een goede herder? of is de
Romeinse bezetter een goede herder?
In het gedeelte hier net aan voorafgaand, wordt verteld dat de Joodse koning
Johannes de Doper heeft laten vermoorden.
In die tijd spreekt Jezus tot het gewone volk. Hij spreekt een boodschap van
bevrijding en wat wilden de mensen die boodschap graag horen. In groten getale
kwamen ze op hem af. Jezus had zijn leerlingen er op uit gestuurd, twee aan
twee, om de woorden van bevrijding te vertellen. Ze waren ‘apostelen’ geworden,
uitgezondenen betekent dat. En na een tijdje kwamen ze allemaal weer terug, vol
met verhalen en ervaringen. Jezus, waarschijnlijk nog onder de indruk van het
nieuws van de dood van Johannes en de dreiging die daar van uit gaat, ook hem
en zijn volgelingen, zegt tegen hen: ‘Kom, laten we naar een rustige plek gaan
om wat uit te rusten.’ Als de boodschap is gebracht, moet je ook rust nemen en
geven. Wie doordraaft, de stilte schuwt, het gesprek met zichzelf en met God
vergeet, loopt helemaal leeg en heeft op den duur de mensen niets meer te
bieden. Ook gezondenen moeten soms stoppen met alsmaar handelen en actief
zijn. Dan heb je behoefte om even terug te kleren naar de stilte, en de bron waar
je je bezieling vindt.
Hier spreekt de eeuwige spanning tussen activisme en beschouwen, stil zijn. Voor
leerlingen en (toekomstige) herders (en zijn we niet allemaal elkaars herders?) is
het van levensbelang om je te kunnen terugtrekken van het drukke gewoel, even
stil te zijn in nadenken en eventueel gebed. Steeds maar hard werken kan je
vermalen. Een bepaalde tijd nog voortdrijven op onze routine, maar dan kwijnt
het vuur weg, ben je inspiratie en drijfveer kwijt. Neem de rust en stilte als dat
nodig is en doe een tijdje niets. Een goede oproep aan het begin van de vakantie:
zorg dat je niet teveel plant, en doe eens even helemaal niets.
Brood
En zij voeren weg in hun schip naar een plek waar zij even helemaal alleen
konden zijn. Maar de mensen wisten waar het schip naar toe koerste. Zij haastten
zich er te voet naar toe en waren er nog eerder dan de boot. Jezus zag hen en
kreeg medelijden. Schapen zonder herder zijn het. Wie zal hen leiden naar
grazige weiden, aan wateren der rust? En hij begon hen opnieuw te leren, want
hij wilde hen nog zoveel zeggen. Hij gaf hen brood voor het hart, leeftocht voor
het leven onderweg. Maar er is ook nog zoiets al brood voor de maag: het was al
laat geworden. De leerlingen vonden dat het tijd werd voor de mensen om te
gaan. ‘Ze moeten nodig naar dorpen in de buurt om eten te gaan kopen.’
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Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nee, geven jullie hen maar te eten.’
‘Wij, wilt u dat wij voor honderden euro’s brood gaan kopen voor zoveel
mensen?’
‘Hoeveel broden hebben jullie dan?’
‘Vijf broden en twee vissen’.
Vijf broden? Dat rijmt op het verhaal van David, de herdersjongen die voor de
tiran Saul moest vluchten en in de tempel terecht kwam. Daar kreeg hij vijf van
de twaalf heilige tempelbroden. En vijf is het getal van Israël. Vier het getal van
gehele wereld en Eén het getal van de Eeuwige. Samen vijf, want Israël is
geroepen om in de hele wereld van de Ene te getuigen. Vier plus Eén is vijf.
‘Laat de mensen in het gras gaan zitten’.
De grazige weiden waarvan wij in psalm 23 zongen. Marcus maakt hier duidelijk:
Jezus is de goede herder die zijn schapen naar grazige weiden voert. Herodes
houdt een banket en vloeit bloed, Johannes wordt vermoord. Jezus houdt een
maaltijd met zijn vrienden en iedereen leeft op.
Jezus nam de vijf broden en twee vissen, sloeg de ogen op naar de hemel, sprak
de zegen uit en gaf ze aan zijn leerlingen om die te verdelen onder de mensen.
Zo aten zij allen en werden verzadigd.
Dit verhaal rijmt op vele andere:
- Mozes sloeg in de woestijn zijn ogen naar de hemel en het manna, brood uit de
hemel, daalde neer.
- De weduwe van Sarfath deelde haar laatste brood met Elia, de heilige van God,
en het meel en de olie raakte niet op.
- De profeet Elisa gaf opdracht een grote menigte mensen te eten geven van een
paar gerstebroden, en zie: er bleef nog van over.
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij voert mij naar rustige wateren,
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij richt voor mij een maaltijd aan,
mijn beker vloeit over.
Maar niet alleen oude verhalen klinken door. Ook de eerste gemeente zal hierin
een echo zien van de woorden van Jezus aan het einde van zijn leven. Woorden
die klinken, telkens als Jezus-mensen bij elkaar komen en maaltijd houden: Hij
nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun.’ Als Marcus dit
verhaal opschrijft, is hij in gedachten bij de vervolgde gemeente in Rome en
andere plaatsen, waar mensen elke zondagmorgen bijeen komen om brood te
breken. Hij wil hen troosten en moed geven: Er is genoeg leeftocht voor
onderweg, zelfs al lijkt het dat ze armoedzaaiers zijn.
En de vis, als symbool voor Jezus, de Redder van God, steunt hen in moeilijke
tijden en helpt hen elkaar te herkennen als mensen van Jezus.
Zo wordt de gemeente, de kudde bemoedigd:
- wees voor elkaar een herder
- neem op tijd rust
- deel, want er is genoeg voor iedereen
Amen.
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