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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God

Zoals het brood dat wij breken 
was uitgezaaid in de aarde 
en werd samengebracht en één is geworden, 
zo breng ons bijeen van heinde en ver 
in het koninkrijk van uw vrede,
als wijn en brood hier aanwezig. 

Woorden uit een eeuwenoud Tafelgebed, voorafgaand aan het delen van brood en 
wijn in de viering van de Eucharistie, het Avondmaal. Uit de veelheid van de 
graankorrels is dat ene brood gevormd, en uit die eenheid van dat ene brood mogen 
wij delen. Dat gaan wij vandaag ook echt doen, als wij het Avondmaal gaan vieren.  

Uitgezaaid in de aarde, uitgestrooid over de aarde. Het is het beeld ook van een volk 
dat verstrooid geraakt is over de aarde. Gods eigen volk. We hoorden in Baruch 2: 
“We zijn nog maar met een handvol mensen over te midden van de volken waarover 
U ons hebt verspreid.” Een volk dat verspreid raakte over de aarde en dat, althans de
rest die er nog is overgebleven, ver van huis, en haar verlangen uitspreekt om weer 
één te mogen zijn en thuis te mogen komen. 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals rivieren in de woestijn, 
die, als de regen valt, opnieuw gaat stromen.

De verstrooide graankorrels, het
verstrooide volk, uiteengedreven
mensen. Om zoveel verschillende
redenen. Eberhard van der Laan
zei na de aanslagen op Charlie
Hebdo: "Reken er maar niet op
dat wij bang worden of verdeeld
worden. Terroristen zullen hier het
tegenovergestelde oogsten van
wat ze dachten te kunnen
zaaien." 



Een mooie, ferme en verbindende oproep. Eén van de vele uitspraken die zo de 
afgelopen week her en der werden verspreid, uitspraken van Eberhard van der Laan.
Een verbindende oproep, maar wel met op de achtergrond de gedachte dat het 
kwade het goede uiteen zou kúnnen drijven en dat ook wel vaak doet. Dat terreur 
tweespalt zaaien kan. Dat je in ballingschap gevoerd kunt worden, beeld uit Baruch, 
dat je voor je het weet ver van huis bent, letterlijk en figuurlijk. 

In Baruch wordt de reden van de verstrooiing bij zichzelf gezocht en gebracht als een
zelfverwijt. Een soort verootmoediging voor God. “Wij hebben niet geluisterd naar de 
opdracht van de Heer om te leven naar de geboden die hij ons voorhield.” Het 
bekende traditionele schema: wij wijken af van Gods weg, God straft met 
ballingschap, de balling ziet dat in en smeekt om bevrijding en om weer thuis te 
mogen komen. Om van heinde en ver weer terug te mogen keren naar het Koninkrijk
van de vrede. 

Je kunt zelf ook verstrooid zijn geraakt. En dan niet in de zin van de verstrooide 
ietwat warrige professor, maar in de zin van: je bent je focus kwijt geraakt, je voelt je 
door elkaar geschud als zo'n glazen bolletje, u kent ze wel, je schudt ze door elkaar 
en dan warrelt de sneeuw daar in. Door allerlei redenen ben je verstrooid geraakt. 
Door mensen om je heen die je in verwarring brachten, door een situatie van ziekte, 
ongeluk, verlies, waardoor je van slag bent en niet weet waar je aan toe bent en niet 
weet welke kant het opgaat. Door een enorme veelheid aan dingen die op je werk, of
thuis, of in een combinatie daarvan op je afkomt. De terreur van de overvolle 
agenda's en de al te hoge verwachtingspatronen. Burn-out of depressie, ook dat zijn 
beelden van verstrooid zijn.

Is dat eigen schuld,dat je daar in terecht kwam? Is dat omdat je Gods geboden 
overtrad en Hij je straft met deze vorm van geestelijke ballingschap? Dat zou wel 
heel zwaar zijn aangezet en kan je misschien nog verder van huis brengen. 

Ik denk dat we veel meer aansluiting kunnen vinden bij Baruch als we het hebben 
over het verlangen om weer thuis te komen. Het verlangen om weer heel te worden, 
het verlangen om uit de verstrooiïng weer een beetje beeld te krijgen, een beetje 
zicht op de weg die voor je ligt.  Thuiskomen weer bij jezelf en weer wat overzicht 
krijgen, op je voeten, het idee krijgen dat je leeft en niet alleen aan het óverleven 
bent, daar in de ballingschap. Dat je kunt in- en uitademen op de kracht van de 
Geest, zoals we zongen in het lied voorafgaand aan deze preek. Dat er ook een keer
iets wèl goed gaat. Dat je bij wijze van spreken, en niet alleen bij wijze van spreken, 
maar ook ècht, in alle rust en vrede aan kunt liggen aan de maaltijd, zoals in het 
verhaal uit Lucas over Jezus die was uitgenodigd ter maaltijd en daar wordt 
aangelegen en als het goed is in rust en vrede. En dat je daar kunt zijn zonder dat er 
zozeer op jou gelet wordt, of een oordeel over jou wordt uitgesproken, maar dat je 
daar kunt zijn wie je bent, op kunt ademen, rust ervaren. Dat rangen en standen er 
niet toe doen, Jezus wijst daar nogal kritisch op, dat mensen die rangen en standen 
creëren als ze samen zijn. Hij zegt: doe dat nou niet, wees nou gewoon wie je bent 
voor het Aangezicht van God, niet meer en niet minder. Dat je gewoon op adem kunt 
komen, zoals een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar U. Naar dat 
soort van vrede, na het opgejaagd zijn en achter adem. Hart onrustig, vol van 
zorgen. 



Je zou kunnen zeggen dat dat hert uit
Psalm 42 zucht naar water en dus
waterzuchtig is. Maar waterzucht in
medische termen is dat je vocht
vasthoudt en wie daar ervaring mee
heeft, zelf of in haar of zijn omgeving,
weet hoe naar dat kan zijn en lastig en
soms zelfs levensbedreigend. Ook dan
kun je ver van huis raken zijn, zeg maar.
Jezus die de waterzuchtige ziet en hem
aanraakt, zijn hand pakt, geneest, en
opnieuw, belangrijk omk te zeggen, niet
als de wonderdoener, maar wel als
degene die de mens echte innerlijke rust en vrede gunt. Dat je kunt aanliggen aan 
die maaltijd op Sabbath, de dag van rust en vrede. Daar hoort bij dat je ook echt 
ontspannen kunt genieten van het brood en de wijn die je Gastheer je geven wil.

Met andere woorden: de genezing op deze Sabbath is gerechtvaardigd omdat deze 
genezen mens pas dan ook werkelijk mee kan doen aan die maaltijd. Dat je als mens
voor het Aangezicht van God tot rust mag komen, innerlijke rust mag vinden en weer 
wat zicht krijgt op je soms zo verstrooide bestaan. Dat er weer wat focus komt. Maar 
vooral dat je het gevoel krijgt dat je nog leeft en dat er leven wordt geschonken  in 
rust en vrede, als jouw hart zich gekend weet door God, Die jou gunt om heel te 
worden. Dat laat Hij zien in zijn Heelmaker, de Heiland, want daar zit dat in: 
Heelmaker. Hij is de Gastheer en zegt ook tegen ons, tegen u, jou, mij, allen zoals 
we hier zijn, met alles wat we meemaken en meegemaakt hebben: opgejaagde ziel, 
kom eens even rustig aanliggen, kom eens even hier tot een innerlijke rust en vrede, 
zodat je straks na deze Sabbath weer verder kunt, weer in balans, dat je weer wat 
adem hebt, meer in contact met jezelf en daardoor ook met je omgeving. Waarom? 
Gewoon omdat je dat waard bent, ongeacht wie je bent. Ongeacht rang en stand, dat
doet er noet toe. Gewoon omdat je dat waard bent. En omdat telt dat jij jij bent, dat u 
u bent en dat wij wij zijn. 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Amen

opdracht voor de zegen (tekst van Augustinus)

Heb lief en doe wat je wilt.
als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.
uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.


