Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 15 maart 2017
Thema: ‘Ware grootheid’ (n.a.v. 2-e Kamer-verkiezingen)
(samen verantwoordelijk voor het algemene welzijn)
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Voor vanavond heb ik een thema gezocht dat aansluit deze dag,
waarop we konden stemmen voorde Tweede Kamer-verkiezingen.
Zo kwam ik op twee korte teksten uit het Markus-evangelie,
die betrekking hebben op leiderschap en verantwoordelijkheid,
en ‘een belangrijke positie bekleden’.
Als er één ding is waarover Jezus heel duidelijk is geweest,
dan is het wel: over leiderschap en ‘ware grootheid’.
Voor Hem heeft het alles te maken met ‘dienaar zijn’, en ‘dienen’.
Hij is zelf daarin ons voorgegaan.
Daarom zingen we nu: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’.
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven.
Schriftlezing: Markus 9, 33-37
Jezus en zijn leerlingen kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis,
ondervroeg Hij hun: ‘Waar hebben jullie onderweg over getwist?’
Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad
over de vraag wie de grootste was.
Toen zette Jezus zich neer, riep de Twaalf bij zich, en zei tot hen:
‘Als iemand de eerste wil zijn, zal Hij de laatste van allen en de dienaar van allen
moeten wezen’.
Hij nam een kind en zette dat in hun midden;
Hij omarmde het en sprak tot hen:
‘Wie een kind als dit opneemt, neemt niet Mij op,
maar Hem die mij gezonden heeft.’
+ en nog een tekst:
Het speelt zich af wanneer twee apostelen (Jac. En Joh.) samen aan Jezus vragen
of ze – als straks het Rijk van God is gekomen - ,
een plaats (een ereplaats) links en rechts van Jezus mogen verkrijgen;
maar daar gaat Jezus niet op in.
In plaats daarvan roept Hij zijn 12 apostelen bij zich,
en spreekt hen dan als volgt toe: Mc.10,42-45:
‘Jullie weten dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren,
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dit mag bij u niet het geval zijn;
Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Zang: nr. 90 The Kingdom of God
Overweging

Voor anderen meetellen, gerespecteerd worden, enig aanzien genieten:
het zijn woorden en waarden die door mensen van alle tijden nagestreefd worden,
maar het zijn niet de woorden die bij Jezus bovenaan staan.
Hij koppelt het woord ‘groot zijn’ niet aan: aanzien genieten en boven anderen uitsteken,
maar aan ‘dienstbaar’ zijn en ‘dienen’, zelfs in de betekenis van:
je opofferen, en je geheel geven omwille van het welzijn van anderen, die dat nodig
hebben.
Dan ben je in Jezus’ ogen groot.
Jezus geeft in deze evangelie-gedeelten aan de woorden ‘groot zijn’ (en ‘leider zijn’)
weer hun oorspronkelijke betekenis en bedoeling,
nl. het welzijn dienen van hen, voor wie je bent aangesteld, met name de kwetsbaren die
zichzelf niet kunnen redden:
door hen positief te helpen tot ontplooiing te komen,
en te beschermen, zodat ze niet onder de voet gelopen worden.
Daar gaat het om bij leiderschap en besturen, en bij ‘groot zijn’ in Jezus’ ogen.
-Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar in feite gaat het vaak anders: en is men uit op:
in de smaak willen vallen van anderen, anderen naar de ogen zien, populair willen zijn,
soms ten koste van een ander.
-Ja, zo’n verlangen naar ‘groot’ willen zijn in die betekenis,
kwam ook voor bij Jezus’ leerlingen: Jacobus en Johannes vragen er uitdrukkelijk om:
dat een van ons rechts en de ander links van Hem mag zitten,
als Hij in zijn heerlijkheid gekomen is. - Niets menselijks is de apostelen vreemd.
Jezus heeft een heel ander beeld van dat koninkrijk van God en die ereplaatsen:
voor Hem gaat het daarbij juist om áfdalen naar de kwetsbaren en die omhoog halen.
Hij zelf heeft daarom bij zijn menswording de rechterhand van God verláten,
en is naar ons-mensen afgedaald om aan ons gelijk te worden,
om ons Gods blijde boodschap te brengen,
om zichzelf te geven voor ons heil, en zo aan ons dienstbaar te zijn, ten einde toe.
(Hij zocht hier op aarde geen plek om de baas te kunnen spelen;)
De ereplaats die Hij zocht, was die aan de rechter- en linkerhand van de mens in nood,
van de hulpbehoevende en ongelukkige mens.
‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen’
(en mijn leven te geven als losprijs voor velen).
Als een teken daarvan knielde Hij bij het laatste avondmaal als een slaaf voor zijn leerlingen
om hen de voeten te wassen:
als een teken van zijn zending tot dienstbaarheid in onze wereld.
Dat is dus iets heel anders dan wat zijn leerlingen op dit moment voor ogen staat.
Ook wij - als zijn leerlingen - zijn geroepen om Jezus te volgen op die weg van de
dienstbaarheid:
‘Wie onder u groot wil worden (of de eerste wil zijn), moet dienaar van u willen zijn.’

Maar: het is zo menselijk om net iets meer dan een ander te willen zijn.
- Op zich is er niks mis mee wanneer wij ergens in willen uitblinken, de beste willen zijn,
en van de ander willen winnen; zoals in sport en spel.
want dat prikkelt ons om goed ons best te doen en onszelf helemaal te geven.
(In de ogen van de mensen ben je dan soms meer dan een ander; en wordt je erom
bewonderd.
Maar, zegt het evangelie, we moeten niet denken dat wij daardoor in Gods ogen
meer zijn dan anderen met minder gaven.
Dat geldt ook voor de zg. ‘groten der aarde’: we verwachten van hen
dat ze hun verantwoordelijkheid goed gebruiken, nl. ten dienste van de mensen.
Maar: zou dat niet net zo goed moeten gelden voor ieder
die een baan of functie heeft gekregen, verworven of aangenomen?
Ja de meest eenvoudige baantjes in kerk en samenleving , ook in het vrijwilligerswerk,
hebben dienstbaarheid als doel. (Ook hier in dit huis)
Natuurlijk is het van belang dat we er ook voldoening in vinden,
maar primair zou het moeten gaan om een stukje verantwoordelijkheid en dienstbaarheid,
waaraan we willen meewerken, hoe bescheiden ook.
Het betekent soms ook: de mindere willen zijn: als we geen gelijk blijken te hebben.
Een dienende houding is niet altijd eenvoudig.
Een mooie maar moeilijke weg, die steeds weer bevochten moet worden.
En als we daarin weer eens in de fout gaan en haantje de voorste willen zijn,
dan kunnen we ons troosten aan de gedachte dat we in goed gezelschap zijn;
en dat we, net als die twee broers, een nieuwe kans krijgen.
Jezus volgen is meestal een kwestie van vallen en opstaan.
Zang: nr 111 God is vol liefde (durf voor die liefde alles te geven)
Stille overweging
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi
-voor allen die vandaag gekozen zijn als leden voor de Tweede Kamer:
dat ze hun taak mogen vervullen vanuit een houding van dienstbaarheid;
dat alle leden van ons parlement (en ook wij allen)
bedacht zijn op rechtvaardigheid,
en bekommerd zijn om het welzijn van de kwetsbaren in onze samenleving,
zodat ze de juist beslissingen nemen.
(-Voor allen die ons land bewonen:
dat er respect mag groeien en behouden blijven voor al die verschillend denkende mensen
in ons land.)
met op het eind: ‘Onze Vader’ (Oecumenische tekst):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Zang: nr. 89 Lied van Franciscus
Avondgebed
Zang: nr 108 Frieden, Frieden
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.

