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Preek:
Een tijdje terug kreeg ik van een van u een soort gedicht:
"Als wij mensen elkaar de hand geven, en niet langer leven als ieder
voor zich, dan ontstaat er nieuw leven. Als wij mensen van ons eiland
wegtrekken, en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven,
dan ontstaat er nieuw land van wij mensen samen. Als wij mensen ons
niet langer doof houden voor elkaar, maar luisteren naar wat er leeft in
de ander, dan ontstaat er een nieuwe band waarvan we kunnen leven.
Als wij zo leven met en voor elkaar, dan mogen we daarin God zien."
Zulke mensen zijn er: zo mooi en zo heel, dat ze door hun houding
nieuw leven scheppen, nieuw land, een nieuwe band. Mensen, die mij
op het spoor zetten van hoe God eruit ziet. Een voorbeeld: In een heel
arme achterbuurt van Recife in N.O.Brazilië zei een arme vrouw tegen
een zuster: 'Zuster, God is bij mij thuis op bezoek geweest.' 'Oh', zei de
zuster, 'vertel!' 'Ik had geen geld om medicijnen te kopen voor mijn
zieke kindje', zei de vrouw. 'Toen kwam Angela, de buurvrouw. Ze had
net haar loon gebeurd, honderd cruzeiros, voor een hele week werken in
de wasserij. Ze gaf het mij allemaal om medicijnen te kopen. Dat kan
toch alleen maar God zijn, denk je ook niet, zuster?'
Dat is ook mijn eigen ervaring: Ik heb nogal eens aanwezig mogen zijn
bij mensen, die kort voor hun dood stonden. Ik vond dat een voorrecht,
omdat deze mensen dán vaak zo puur zijn, zo los van alles waar mensen
zich doorgaans druk over maken. Omdat zij, in die eindfase van hun
leven, de betrekkelijkheid van alles inzien en een antenne lijken te
hebben voor wat wezenlijk en onvergankelijk is. Ik beluisterde dan een
grote zorg voor hen, die ze achter moesten laten, om eensgezindheid in
het gezin, om de onderlinge liefde, om de zwaksten in het gezin. Zorg
vooral, dat hun kinderen door zouden zetten, waar zijzelf in hadden
geloofd en voor hadden geleefd.
Als ik de eerste lezing van vandaag, die spreekt over WIJSHEID, goed
beluister, dan komt mij het beeld voor ogen van die eenvoudige vrouw

in Brazilië, van de mooie mensen die ik mocht ontmoeten in mijn leven,
die door alle franje heenprikken. Die bijbelse wijsheid heeft niets te
maken met intelligentie of 'veel weten'. Men vindt haar vaak bij heel
eenvoudige ongeletterde mensen: levenswijsheid, geloof noem ik het.
Men vindt haar bij mensen die - temidden van alle schijn en glitter,
temidden van geld en macht, temidden van onrust en opgejaagdheid - de
kompasnaald van hun leven gericht houden op God. Bij mensen die
temidden van dat alles gevoelig blijven voor wat écht waardevol is,
voor wat écht leven is, voor wat van God is. Die wijsheid - voorgesteld
in de eerste lezing als vrouwe wijsheid - nodigt uit: "Kom, eet mijn
brood en drink de wijn, die ik gemengd heb." Met andere woorden:
Neem die wijsheid, dat gevoel voor wat waardevol is, in je op en leef
ervan.
Zo moeten we ook de tweede lezing van vandaag verstaan? Jezus, die
de belichaming is van God hier op aarde - zegt: "Ik ben het levende
brood, dat uit de hemel is neergedaald. Wie mij eet, zal eeuwig
onvergankelijk leven." Wie míjn leven, míjn levensstijl, míjn
levenshouding, míjn manier van omgaan met mensen in zich opneemt,
die heeft écht leven, eeuwig leven, onvergankelijk leven.
God is te zien in Jezus terwijl hij zijn weg gaat hier op aarde, en juist
omdat hij díe weg en geen andere gaat. Jezus die bezorgd is om
gekwetste en zieke mensen; om mensen die uit de samenleving gestoten
worden; Jezus die bezorgd is om kwetsbare kinderen en hen de handen
oplegt; Jezus, die aan tafel zit met tollenaars en zondaars; Jezus die
neerknielt en zijn leerlingen de voeten wast; Jezus de herder die zijn
leven geeft om zijn schapen te redden; Jezus die, omdat Hij liefhad tot
het uiterste, ter dood wordt gebracht aan het kruis. Ja in die Jezus zien
wij wie God is en hoe goed God is.
Dat willen de lezingen vandaag zeggen: God heeft een plan voor deze
wereld, hoe mensen met de schepping zouden moeten omgaan, hoe
mensen met elkaar zouden moeten omgaan. 'Wijsheid' wordt dat
genoemd in de eerste lezing. 'Het levende brood' noemt Jezus het in de
tweede lezing. Neem dat plan in je op en leef ernaar. Dan zit het goed,
dan zit het gaaf, dat is leven, voor jezelf, voor de ander, voor de wereld.

