Overweging 7 augustus 2011 1 koningen 19 9a-13a
Mattheus 14, 22-33
Bij de geboorte van een kind of de periode van in verwachting zijn
heb je als ouders dromen en wensen over het “toekomstige”leven van je kind.
Een plezierige, onbezorgde jeugd.
Veel vriendjes en/of vriendinnetjes
Dat je als ouder je kind zult begrijpen en aanvoelen.
Misschien al een toekomstverwachting van school en opleiding.
Daarnaast zijn er allerlei sociale vaardigheden belangrijk
Zoals respect voor elkaar, zorgen voor je zelf en de ander,
aandacht voor de ander
Begrip voor andere meningen, respect voor de natuur
die je je pasgeborene zou willen toewensen.
Je hebt al een hele levensweg voor je kind voor ogen
De 2 lezingen van vandaag gaan over wat
Elia en Petrus op hun levensreis, levensweg meemaken.
In de evangelielezing kunnen we eens nagaan wat er precies gebeurt
Na de broodvermenigvuldiging aan het eind van de dag
Stuurt Jezus de leerlingen weg. Zij gaan de boot in
het meer op om naar de overkant te varen.
Jezus stuurt de aanwezige mensen weg naar
huis nadat zij gegeten hebben
Hij trekt zich terug op de berg om te bidden,
om in de stilte/rust in contact te komen met zijn Vader
De leerlingen krijgen ’s nachts in de boot zwaar weer /storm
Jezus gaat de boot tegemoet, in de ochtend
Petrus , als woordvoerder voor de 12 leerlingen , komt naar Jezus toe.
Als ze allen in de boot zitten gaat de wind liggen.
Het viel mij op dat in deze lezing 2 tijdsaanduidingen worden doorgegeven.
Jezus stuurt zijn leerlingen in de avond , als het donker wordt , met de boot het water op.
Het donker worden roept iets op van niet alles helder zien, onbewuste angsten
Afscheid, dood???? Verlangen naar de overkant
Zij zijn dan wel de leerlingen van Jezus geworden
maar dreigen ten onder te gaan aan de storm die opsteekt
Ze weten niet wat ze er mee aanmoeten met deze tegenslag.
Worden ze nu al op de proef gesteld?.
Daarentegen heeft Jezus zich in de avond afgezonderd om te bidden.
Hij voelt zich sterk verbonden met God, zijn Vader.
Stormen kan hij aan.

De 2e tijdsaanduiding is tegen de morgen, tussen het 3e en 6e uur in de morgen.
Het ontluikende licht van de ochtend geeft de leerlingen
de kans om met nieuwe ogen te gaan kijken.
Dat heeft tijd nodig, zoals je ogen ook letterlijk aan het licht moeten wennen.
Er “ loopt” iemand over het water naar de boot toe en Petrus doet namens de leerlingen het
woord en stelt vragen.
In de eerste lezing over Elia horen we dat Elia niet gelukkig is.
Een vurig profeet die zich tot het uiterste toe heeft ingespannen
Om de afgodenverering een halt toe te roepen.
Ervaart dat zijn werk niet “aanslaat”.
Hij voelt zich niet meer welkom
Wordt niet begrepen en wordt zelf bedreigd
Dus moet hij op de vlucht: hij vreest voor zijn leven
Bang verschuilt hij zich in een grot
In de stilte, onzichtbaar voor zijn tegenstanders.
In de stilte na de storm is er weer ruimte om God nabij te komen.
Maar eerst roept God hem naar buiten,
uit zijn schuilplaats van kwaadheid en verzet.
God steekt zijn hand uit naar Elia
net als Jezus zijn hand uitsteekt naar Petrus,
net als je doet naar iemand met wie je onenigheid hebt gehad .
De storm is voorbij nu kunnen we weer normaal met elkaar omgaan.
Wat Elia is overkomen, en wat veel andere mensen overkomt,
is ook de apostelen overkomen.
Na Jezus lijden en dood staan ze er alleen voor, het zijn donkere tijden.
Wanneer ze wind tegen krijgen, wanneer ze overspoeld door tegenslag
voelen ze zich aan hun lot overgelaten
Totdat heel onverwacht Jezus weer van zich doet spreken
En hun de helpende hand reikt en de storm doet bedaren.
Wind tegen,/storm of tegenslag kun je ook tegenkomen op je eigen levensweg.
De mededelingen dat je ergens niet meer welkom bent,
Het ervaren dat je relatie niet soepel meer loopt.
Je hebt het leven even niet in eigen hand
De mededeling die je krijgt dat je ernstig ziek bent.
Iemand verliezen door de dood
Het zijn stormen die je leven vanaf dat moment alleen maar beheersen
Je verliest de grond onder je voeten, je wordt door elkaar geschud
En …God is nergens te vinden.
Je gedachten worden langzamerhand milder en pas daarna,
als er weer rust komt in je leven, dan komt in de stilte God nabij.

Jezus loopt in de vroege ochtend over het water
naar de leerlingen die angstig zijn in de storm.
Wij kunnen dit zien als;
Hij wil zo graag zijn vrienden in nood komen helpen,
dat Hij even vergat dat hij niet over water kon lopen.
En dat is u precies wat deze evangelielezing ons zeggen wil:

Geloof en liefde kunnen mensen dingen laten doen
die we niet voor mogelijk houden.
U kunt zo voorbeelden uit uw omgeving opnoemen
Mensen die zichzelf wegcijferen door de zorg
voor hun zieke levenspartner, vader, moeder,kind,vriend op zich te nemen.
Terwijl iedereen dacht : hoe is het mogelijk dat hij of zij dat allemaal kan.
In de donkerste nacht , in de zwaarste storm
liep ze over het water om te helpen.
Tijdens de oorlog hebben mensen vaak
over het water gelopen om anderen in veiligheid te brengen
Ze trotseerden het gevaar, de storm.
Ze deden wat eigenlijk niet kon,
Namen grote risico’s, liepen over het water
Ze deden en konden het uit liefde voor mensen en in vertrouwen op God

In het leven kan het ons ook niet altijd meezitten.
Stormen steken op en doorkruisen onze plannen of vooruitzichten.
De mededeling van een ziekte die je overkomt kan het leven van jezelf
En je omgeving volledig op de kop zetten. Het raast als een storm door je leven.
Woede, onbegrip, ongeloof komen voorbij en blijven soms lang razen.
Ga je met mensen om, die in een levensstorm verkeren,
Dan ervaar je ook dat er voor hen momenten van geluk langskomen waardoor
De wind even gaat liggen.

De evangelielezing met het verhaal waarin Jezus over het water loopt
kunnen we behalve in Mattheus ook in Marcus en Johannes lezen.
Alle 3 evangelisten vertellen het verhaal in hun eigen versie
na het verhaal over de broodvermenigvuldiging
Wat we vorige zondag hebben kunnen horen.
Alle 3 evangelisten beginnen dit nieuwe verhaal
met het wegsturen van zijn leerlingen
van de menigte mensen

