Overweging 6 en 7 juli 2019 - Thema: We zijn nodig
In de vakantietijd gaan wij mensen bepakt en bezakt op weg. We gaan goed voorbereid
op reis. We slepen van alles en nog wat mee. Koffers, tassen, aardappelen en chocolade
hagelslag, want dat krijg je niet in andere landen. Nee, zegt Jezus vandaag tegen ons.
Neem geen geld, reistas of sandalen mee. Vertrouw op de gastvrijheid die je onderweg tegen
komt. Dat is haast tegennatuurlijk in onze tijd. Vandaag, uitgerekend in de vakantietijd komt
Jezus met die haast die Hij heeft om tweeënzeventig Anderen uit te zenden. Ze hebben geen
naam, en als we ze een naam willen geven, mogen we er onze eigen naam voor invullen. God
heeft ons nodig want de oogst is groot, Er zijn maar weinig arbeiders. Er is haast geboden,
want de oogst staat gereed op het veld. Als je het juiste moment van oogsten voorbij laat gaan,
dan verrot of verdroogd de oogst. Zo is het ook met de blijde boodschap. Wat we moeten
gaan doen is hetzelfde als toen: Vrede brengen, zieken genezen, troost brengen.
Wij allemaal, we zijn nodig als arbeiders aan de oogst, daar waar je staat: in je gezin, in je
buurt, op je werkplek. We zijn hard nodig om in onze stormachtige wereld te vertellen dat het
Rijk van God onder ons is, Om een helpende hand toe te steken; om vredebrengers te zijn; om
mensen te vertellen dat de steppe weer zal bloeien, ondanks alles wat we meemaken.
Jezus geeft ons op onze weg een alternatieve houding mee. Vindt op de allereerste plaats rust
en vrede op de weg die Hij ons wijst. Het gaat erom aangeraakt te willen worden door de
liefde van God. Ga op weg eenvoudig zoals je bent in alle kwetsbaarheid; de ander is zoals
jij, even kwetsbaar. Zoek de basis van je vertrouwen niet in geld, verzekeringen, je reistas
of een stok. Steun maar op Hem en op elkaar. Neem geen rugzak mee. Wapen je niet van te
voren met woorden en oordeel niet te snel. Onze rugzak is vaak overvol. Maak hem leeg,
zegt Jezus. Sta open voor de mensen en voor hun nood. Luister naar hún verhalen over hoe
ze leven en wonen, waar ze tegenaan lopen. Ga een huis binnen en zeg dat huis en zijn
bewoners vrede aan; eet en drink wat je wordt aangeboden. En kom dán pas met je
boodschap: Zeg tegen hen: Het Rijk Gods is nabij. Het Koninkrijk van God is op de
allereerste plaats de actieve aanwezigheid van God in ons, in onze wereld. God is bij de
wereld. Misschien ondervind je onderweg tegenslag en tegenwerking. Niet iedereen zal even
blij zijn met je boodschap. Die mensen hebben hun leven voorspoedig ingericht, zonder God.
Verspil daar geen tijd aan. Laat je niet leiden door negatieve reacties. Schudt het stof van je
voeten. In deze vakantieperiode, of we nu op reis gaan of thuisblijven, moeten we proberen
met vrede in ons hart te leven naar anderen, naar God. Alleen zo dragen wij bij aan zijn blijde
Boodschap. Dat Rijk Gods, dát moet veel bekender worden in de wereld en ook veel
concreter.
We zijn nodig.
Wanneer een schip in de haven ligt en is aangemeerd, is het ongetwijfeld veilig.
Maar dat is niet waarvoor schepen gebouwd worden.

