LEEF! … wie ben ik en waarvoor zijn we hier 2/2
Dit is de tweede preek in een serie van 2 om het jaarthema LEEF! te introduceren.
Spannend jaar 2018/2019. Dit jaar gaat over:
* Vragen we met klem de LHBT-ers onder ons om celibatair te leven of is er ruimte voor huwelijk?
* Volgt er vanwege gebrek aan financiële middelen ontslag voor koster/dominee?
* Blijven we als gemeente hinken op twee gedachten? (Zie reflectie Gerbram Heek)
Past bij Jaarthema: https://www.jaarthema.nl/

LEEF; jouw volgende stap met God en mensen.
A: in welk groot verhaal passen deze 3 spanning/pas jij en B wat is je volgende stap?
14 dagen geleden kwamen twee opties voorbij:
1. Jijzelf met anderen naar een betere wereld
2. God met jou en anderen naar een beter wereld.
We hebben geconstateerd dat beide werelden vragen en vluchtwegen hebben. Gezamenlijk zitten we
hier in het verhaal van God,ons wel bewust van het feit dat we wat dit betreft een uitzonderlijk enclave
zijn in Nederland. Veel van onze landgenoten zitten in verhaal 1. Hoe zitten wij dan in ons verhaal en
waar?
Het blijft de vraag voor ieder individu in welk verhaal je zit. Ga de vraag niet te gemakkelijk voorbij.
Iemand zei na de vorige keer: gevoelsmatig zit ik in 1 als ik doordenk is het pas 2. Waar zit je?
Vervolgvragen die helpen om te bepalen waar je zit en zou willen zitten zijn:
wie ben ik en waarvoor ben ik hier

Optie 2 is in ieder geval Gods verhaal. En daar gaan we als zijn gemeente voor. Dat is het verhaal
waar wij in zitten:
Wat is Gods volgende stap en waarom?
Jezus vat het zo samen:
De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
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om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Lucas 4
Jezus doet het vervolgens ook
"En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk
en genas alle ziekte en kwaal onder het volk. En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men
bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en
maanzieken en verlamden, en Hij genas hen…"
(Mattheüs 4:23-24)
Student Petrus vat het zo samen
"Van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan,
weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem…"
Handelingen 10 vers 38
Waarom?
[We kunnen ons slecht een voorstelling maken van Gods intense vreugde in een volk/in mensen:]
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De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over
jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Sefanja 3

Dat ben jij: Iemand over wie God jubelt.
Daarvoor zijn we hier: om het aangename genadejaar van de Here Jezus voort te zetten:
Wat is jouw volgende stap met God en mensen
Jezus zelf maakte de volgende stap met God en met mensen. Zijn missie om het aangename jaar
van God te bewerkstelligen is de missie van zijn volgelingen. Op weg naar een betere wereld waar hij
ondanks mij/ons en dankzij mij/ons naar toe werkt.
Anno 2018
Hoe ziet dat genadejaar in 2018 eruit daar waar je woont en werkt?
Een zoektocht …
Wat beide verhalen samen hebben is een zoektocht naar jezelf, naar de ander, de Ander en de
wereld.
Voor Jezus was zijn verhaal allerminst simpel. Zo is dat ook voor ons. Vragen als Wie ben ik zelf?
Welke rol/rolletje speel ik? Waartoe ben ik hier in dit leven? Waar zit ik nu? Wie is de ander en waar
zit de ander? Hoe verhoud ik mij met mijn doen en laten tot de hogere doelen? Wat is de balans?
Er zijn meerdere posities mogelijk die nog eens verschuiven ook.
Op de as van jij zelf met anderen naar een betere wereld kunnen we makkelijk vier posities
onderscheiden.

1 Jijzelf met anderen naar een betere wereld
A. Sociaal/duurzaam bewogen, je inzetten voor een betere wereld, kost je tijd/geld/comfort
B. Sociaal bewogen, je inzetten voor een betere wereld, zonder dat het je al te veel kost
C. Je eigen leven plezierig vormgeven zonder veel rekening te houden met de ander.
D. Je eigen leven plezierig vormgeven.
In het verhaal met Jezus Christus sta jezelf niet bovenaan. Je bent niet je eigen norm. Is de betere
wereld wel het doel maar er is daarnaast geen absolute grootheid dan jijzelf.
2 God de Zoon met anderen naar een beter wereld
A. Verbonden met Jezus Sociaal bewogen, je inzetten voor Zijn betere wereld, kost je
tijd/geld/comfort
B. Verbonden met Jezus sociaal bewogen, je inzetten voor Zijn betere wereld, zonder dat het je al te
veel kost
C. Verbonden met Jezus je eigen leven plezierig vormgeven zonder veel rekening te houden met de ander.

D. Verbonden met Jezus je eigen leven plezierig vormgeven.
Een assenstelsel kan helpen om het geheel te overzien

God en Jezus as
Ik ontmoet nogal wat mensen die het razend lastig vinden om God en dit verhaal een plek te geven,
zeker als het gaat om innerlijke verbondenheid. Alvast dit: Als dit klopt bij je. Dit is volstrekt normaal.
Het is onze cultuur. De bril die we op gezet krijgen = Er is geen God. Dus dat is al snel je eerste
overtuiging: er is geen Jezus. Hier zitten we dus als we niets doen. Het is de geestelijke zuurstof die
we ademen, als we niet zelf op zoek gaan naar iets anders.
Het eerste gevecht is dus al: Is God er? En indien JA, raak ik zijn space en hoe raak ik en blijf ik in
Zijn space. Dat is een zoektocht. Misschien een begin door er voor jezelf open over te zijn en
verbonden te raken met mensen die zich dit ook afvragen. Start samen de zoektocht.
Valkuil:
Deel van ons denkt ook pas verbonden te zijn als je gedrag A of B is (zie hierboven). Denk aan
Sephanja. Er was toen een gewoon volk met gewone mensen. Laten we reëel naar onszelf en

anderen kijken, jezelf en anderen de ruimte geven om in welk verhaal dan ook alle denkbare posities
in te nemen. Laten we niet doen alsof het zo makkelijk is om bewust in welk verhaal dan ook te leven.
De betere wereld - as
Besef dat je een ontiegelijk klein persoontje bent maar wel eentje die met God samenwerkt. Dat God
er plezier in heeft als je afval opruimt. Ergens jezelf of een ander bevrijdt van een beknelling. Zelf of
anderen weer iets moois leert zien. Als je weldoet en iets laat genezen/opknappen.
Geruststelling als je zit met je eigen verbondenheid. Hij komt naar jou:

Én hij blijft onbereikbaar, veel verder dan de helft komen we nooit
Ook als is je keus zonder Hem te leven Hij is er, onontkoombaar als het licht.

Slot – Avondmaal, de maaltijd van de Heer
1 Waar zit je(brood)?
2 Waar wil je naar toe (wijn)?
Neem je volgende stap.
Het brood dat wij breken is de verbintenis met het lichaam van Christus.
Neem eet, gedenk en geloof dat Jezus zegt: Dit is mijn lichaam dat verbroken is tot verzoening van
alles wat ingaat tegen Mij, God de Vader en de Heilige Geest tegen Ons plan voor een mooie wereld.
De wijn is de verbintenis met het bloed dat wil zeggen het leven van Christus.
Neem drink gedenk en geloof dat Jezus zegt: Dit is mijn leven dat vergoten is om je helpen
aanvaarden dat wij Drie Enig God over je jubelen en dat je met ons meewerkt aan een schitterende
wereld.

