Samenvatting preek 20 oktober 2019: ‘Een open deur’
Schriftlezingen: Jesaja 6 vers 1 t/m 8 en Lukas 10 vers 1 t/m 10
Open deur
De preek van vanmorgen is een open deur: de boodschap ligt voor de hand en reikt ook een perspectief aan. Wie
durft over de drempel te stappen? Aanleiding is de kerkenraadsbezinning. Kerkenraadsleden zijn als de spieren in
het lichaam van Christus en zorgen er dus voor dat de ledematen in beweging blijven. Maar zijn de
kerkenraadsleden niet teveel bezig met uitvoerende taken, waardoor er te weinig tijd is om als spier te
functioneren? A.h.v. Jesaja 6 en Lukas 10 (de twee ‘scharnieren’ van de open deur) gaan we verder door op die
vraag.
Jesaja 6
In het eerste scharnierpunt, Jesaja 6, is de profeet bij de troon van God. Jesaja denkt dat niet aan te kunnen, maar
een engel komt hem tegemoet. De profeet wordt aangeraakt met een tang, waarin een gloeiende kool zit. Het is
een (pijnlijk) proces van loutering en reiniging. Vervolgens stelt God de vraag ‘Wie zal Ik zenden?’ en dan stelt Jesaja
zich beschikbaar. Een aanknopingspunt voor ons is de vraag ‘Ben ik aangeraakt?’ en ‘Ben ik beschikbaar?’, dus niet:
‘Ben ik wel geschikt?’ Want we zijn allemaal bruikbaar als onderdeel van het lichaam van Christus.
De engelen
Naast de beschikbaarheid van Jesaja kunnen we ook iets leren van de engelen die om de troon van God zijn. Slechts
twee van hun zes vleugels gebruiken zij om te vliegen. De andere vier zijn gericht op de aanbidding tot God. Klopt
het dan wel als wij vandaag de dag zeggen: ‘Je moet je vleugels uitslaan, haal uit het leven wat erin zit!’ Leggen we
onszelf dan niet te veel druk op? Vroeger had men het ook druk, maar er was minder om uit te kiezen.
Tegenwoordig is er meer vrije tijd, maar ook meer vrijheid. Zijn we misschien geworden als kinderen in een (te)
grote speeltuin? Als dat zo is, moeten we goed kijken naar de engelen. Zij leren ons om prioriteiten te stellen en
brengen ons bij dat het een heilige zaak is als je wat voor God doet: het is een manier van leven, het vraagt om
innerlijke rust en afgestemd zijn op God. Dus laat je niet gek maken door de drukte van alledag en zie het als een
kans dat je ‘net niet in de randstad woont’, om je leven op een bewuste manier in te richten.
Lukas 10
In het tweede scharnierpunt, Lukas 10, zegt Jezus: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom
tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ Dit vers zet niet aan tot gebed om meer arbeiders,
maar het is een gebed tot God om de weinige arbeiders op de juiste wijze uit te zenden: ze hebben instructies
nodig en een duw in de goede richting. Dus moeten wij wel bidden om meer mensen, zodat alles kan blijven
voortbestaan? Of moeten we vooral bidden om hulp en zoeken waar God ons, gegeven de situatie, bij kan
gebruiken? Een eerste stap daarbij is dat je jezelf beschikbaar stelt. Dan zal er een deur opengaan…
Concreet
Wat brengt ons dit nu concreet?
-Allereerst is er gebed nodig: dat ambtsdragers meer kunnen doen, waartoe ze geroepen zijn. Het zal om meer
bezinning vragen, waardoor andere zaken zullen blijven liggen. De lege ruimten zullen we als hele gemeente
moeten gaan opvullen en we zullen ook moeten leren dat bepaalde ruimten leeg zullen blijven.
-Daarnaast het besef: het is goed genoeg. We hoeven niet al onze vleugels uit te slaan, totdat we er zelf bij
neervallen, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben in de boot die God ons gegeven heeft. De kerk
hoeft geen cruiseschip te worden, een eenvoudige sloep is ook goed. Als Vaders Zoon maar aan boord is!
Vragen
Om over na te denken of om over door te praten:
-Wat neem je mee uit deze preek en zijn er ook vragen of aarzelingen waar je nog niet uit bent?
-Wat is uw/jouw antwoord op de vraag: ben ik aangeraakt door God? En wat heeft je antwoord voor consequenties
op hoe je je leven inricht?
-Kerkenraadsleden zijn als spieren. Bent u/ben jij het eens met deze gedachte? Zo ja, wat zou u/jij kunnen doen
om de kerkenraad meer als zodanig te laten functioneren? Zo nee, hoe ziet u/jij de kerkenraad dan?

