Antonius van Padua 9-02-2020
+ Welkom in deze viering die wij zojuist hebben ingezongen met het lied over
een nieuwe wereld. Hoe ziet die nieuwe wereld eruit? ‘Brood, water en vrede
genoeg: in elke wijk en achter elke deur’. Wij zingen deze woorden – om de
droom van het evangelie voor ogen te houden en de moed niet te verliezen.
Wij zingen deze woorden ook om ons te herinneren dat brood voor allen en in
alles belangrijk is, niet alleen het brood dat ons fysiek voedt, maar ook het
brood dat, bezield door hoop en liefde, ons geloof versterkt. Wat is brood? Wat
is de mens? Het antwoord op die vragen ligt niet altijd voor de hand. Het
antwoord dat wij feitelijk geven, begeleiden we met het gebed ‘Heer, ontferm
U’.
Gebed
Eeuwige, wij vragen U om de gave van inzicht. Dat wij gewaar worden dat het
leven niet gevoed wordt door brood alleen, maar door het brood van onze
gezamenlijke arbeid, door brood dat wij kunnen delen. Maak dat wij in staat
raken brood en leven te delen met elkaar, in navolging van Jezus Christus, onze
Heer. Amen.

Jesaja 58: 7-10

Mattheus 5: 13-16

Overweging
Hoe vergaat het u als iemand tegen u zegt: ‘jij bent de spil waarrond deze
gemeenschap draait’ of ‘jij bent de ziel van je familie’? Misschien word je er
verlegen van. Wellicht ontleen je aan zulk een eretitel een zekere mate van
trots. Het kan ook zijn dat je het ervaart als een opdracht die druk op je legt. Je
moet dan zoveel. Altijd de actieve spil zijn of de stralende ziel of de kurk
waarop anderen drijven. Kun je daar blij mee zijn of is het eerder een last?

Die vraag komt ook op bij de kwalificaties die Jezus aan zijn leerlingen toedicht.
Die veroorzaken mogelijkerwijs ook een mengsel van dankbaarheid en onrust.
Tenminste, als je bij het horen van dit woord jezelf ook in de rij van de
leerlingen schaart. Als dat zo is (wij, zijn leerlingen), dan zegt Jezus tegen ons:
‘jullie zijn het zout der aarde’ en ‘jullie zijn het licht van de wereld’. En hij voegt
eraan toe: als je dat niet bent, wordt de aarde smakeloos en donker.
Zout en licht zijn. Dat is een eigenschap van leerlingen van Jezus. Merk op dat
Jezus niet zegt: ‘je moet het zout der aarde zijn - je moet het licht der wereld
zijn’, nee: ‘je bent het’. Blijkbaar gaat het niet om een morele eis. Onze roeping
ligt op een dieper niveau, namelijk te zijn wie je ten diepste bent: je hebt het al
in je om iemand te zijn die smaak geeft aan het leven, iemand die licht
uitstraalt. Jezus zou ook kunnen zeggen: werk met de gaven die je hebt
gekregen, leef niet onder je niveau, vertrouw op de kracht die in je is.
Blijkbaar is het niet zo eenvoudig jezelf te zijn en diep van binnen te beamen
wie je bent. En dat is begrijpelijk. Want hoe vaak is je de smaak ontnomen en
hoe vaak is het licht in je onder druk gezet? Hoe kan je dan blijven hopen dat
het licht van het geloof en de smaak van de liefde niet uitdoven? Hoe kan ik
worden die ik ben?
Daar is geen gemakkelijk antwoord op. Maar een belangrijk onderdeel van een
antwoord krijgen we aangereikt door Jesaja. ‘Als je je bekommert om je
medemensen breekt het licht door als de dageraad’. Je zou de eerste lezing van
vandaag kunnen meenemen om te zien hoe je kunt worden wie je bent. Je zou
zinnen eruit kunnen gebruiken als een oefening. Ik citeer Jesaja. ‘Ban het juk
van de onderdrukking uit. Hef niet de beschuldigende vinger. Doe niet aan
kwaadsprekerij. Schenk de hongerige wat je zelf nodig hebt.’

Als je zo bent, als je dit doet, gaat het smeulend vuur ontbranden; zul je licht
worden en zout der aarde.

Voorbede

Geef ons de moed om te geloven in wie wij werkelijk zijn:
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
Laat ons zingend bidden

Versterk in ons het vertrouwen
dat delen het geluk vermeerdert,
dat een goed woord meer oplevert dan een venijnige blik.
Laat ons zingend bidden

Bidden we voor mensen die een waarachtig geloof belijden:
dat ze zich niet schamen om uit te dragen
wat hen ten diepste beweegt.
Laat ons zingend bidden

