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Schenk ons aan elkaar 

 

Viering rond Schrift en Tafel 

 

Zondag 7 februari 2016 

 

Voorganger in de Schrift Simone Snakenborg en het koor 
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Openingslied: Dit huis van steen en woord, Verz. Liedboek, p. 512 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen allemaal. Wij zijn hier bijeen in de naam van de vader, zoon en de Heilige Geest – AMEN 

Welkom hier in dit uur van rust in een weekeinde vol feestgedruis.  

En excuus voor mijn rauwe stemband.  

Dat heeft daar niets mee te maken, ik ben gewoon verkouden. 

Vinden om ons heen de Carnavalsmissen plaats. 

Wij hier, kleurrijk als we zijn, hoeven ons niet te verkleden 

om in harmonie bijeen te zijn. 

 

We gaan het vandaag ook niet over verkleden hebben, maar eigenlijk een beetje over het tegenovergestelde. 

Je kleed afleggen en je ware aard en missie bekijken. 

 

We bekijken vandaag onze talenten, we luisteren naar onze innerlijke stem die ons roept om met onze eigen 

talenten de wereld om ons heen een beetje lichter te maken.  

We lezen over Jesaja en Simon die beiden geroepen zijn en uitgedaagd om hun talenten de vrije loop te laten. 

En door wie of wat wordt jij geroepen? Welk steentje wil jij bijdragen aan de wereld waarin? Dat is het thema 

van deze viering. 

 

Laten we daartoe eerst stil worden. 

 

Enige wees in ons midden  

En open ons hart 

Laat ons binnen niet van steen zijn  

Zodat wij onze talenten in onszelf kunnen opgraven 

En kunnen horen en zien en voelen 

Waartoe wij geroepen zijn. 

Maak ons open voor uw Stem. 

 

Lied: Gij wacht op ons, versie Willem Marie Speelman 

(http://www.ekklesiatilburg.nl/music_files/19991022_O_Adonai/02%20-%20Gij%20wacht%20op%20ons.mp3) 

 

Lezing: Jesaja 6,1-8 

 

Lied: Hoort en ziet (Oomen), 2, 85 

 

Lezing: Lucas 5,1-11 

 

Muziek 

 

  

http://www.ekklesiatilburg.nl/music_files/19991022_O_Adonai/02%20-%20Gij%20wacht%20op%20ons.mp3
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Ter overweging 

 

Een jonge moeder ligt in haar bed en draait zich op haar zij. Zojuist is ze er in het donker uitgegaan om haar 

verkouden kind van hoestdrank en een troostend woord te voorzien. Nu is alles weer stil en kan ze zich nog 

even omdraaien voordat de wekker afgaat en het begin van een drukke werkdag aankondigt. De spleet tussen 

de gordijnen is nog donker en naast haar klinkt een regelmatige brom.  

Dan voel ze ineens een por in haar zij en ze draait zich half om. Is die kleine nu toch uit zijn bed zijn gekomen? 

Maar tot haar grote verbijstering is het niet haar zoontje met rode neus is die haar aankijkt, maar het zijn twee 

ogen van een half bekende figuur die haar aandachtig bekijken. 

“Wie bent u?”, zegt ze slaperig en ze komt langzaam overeind. De wekker wijst half vijf. “Wat doet u hier?” 

“Ik ben, nou ja, zeg maar dat ik een boodschapper ben ofzo en dat ik dus iets te zeggen heb voor u.” 

“Ja, maar hoe bent u hier naar binnen gekomen” en haar ogen schieten meteen naar het nachtkastje waarop 
haar mobiel ligt. 

Met een hoofdbeweging wijst hij naar het raam, waar de gordijnen nog zachtjes na bewegen.  

“U hoeft niet bang te zijn voor mij. Ik kom u niets doen, ik kom u alleen iets zeggen” en de figuur gaat rustig op 
de grond bij haar bed zitten. “En nee, er is niemand overleden, er is niets ergs gebeurd. Ik kom u alleen een 

boodschap brengen die bestemd is voor u.” 

Ze is nu helemaal wakker en helder en zit rechtop in haar bed. “Ja oké, zeg het dan maar. Graag, ik luister.” 

“Jacqueline”, zegt hij dan. 
“Ja, zo heet ik, wat is er?” 

En dan is het weer donker. De gordijnen hangen beweegloos voor het raam en in huis hoort ze niets anders dan 

het regelmatige ademhalen van haar man en het verkouden reuteltje van haar zoon. De wekker gaat: half 

zeven. Een merkwaardig begin van een nieuwe dag. 

 

Of we reizen dertig eeuw terug in de tijd en belanden in het land Judea. Ergens ligt een man te slapen op een 

bed van stro. Hij droomt onrustig over engelen en Goden. In onze tijd zouden we hem schamper aanhoren 

misschien, maar in die tijd maakte hij deel uit van een belangrijke traditie van hofprofeten die het koningshuis 

voorzagen van strategische adviezen.  

Deze man Yeshajahoe geheten, Jesaja, droomt deze nacht echter niet van veldslagen maar heeft een visioen – 

ik zou zeggen een nachtmerrie als ik ‘m had - waarin hij in de Tempel een ontmoeting heeft met de Enige en 

het dan uitschreeuwt van schrik, zich afwendt. Een engelengestalte brandt vervolgens zijn lippen met een 

gloeiende kool van het reukaltaar. Na deze diepe reiniging wordt Jesaja stil en hoort zich geroepen door de 

Enige voor zijn zware taak in de wereld. Jesaja krijgt als opdracht mee het volk zijn hardnekkigheid onder de 

neus te wrijven en de ondergang van het land aan te kondigen. Vrijwel alles moet worden vernietigd. Zodat er 

nog één stronk overblijft “en het zaad in die stronk is heilig”. Een pitje voor iets nieuws.  
Met een schok is Jesaja wakker, zit rechtop, geroepen door de Enige. Klaar om diens woord te doen. “Stuur mij 
maar”, had Jesaja in zijn droom gezegd. Erop vertrouwend dat dit is waarvoor hij in de wereld was gekomen. 

Een bizarre heldendaad. 

 

Twee dromen van twee mensen, verspreid in de tijd. Beide geroepen bij hun eigen naam. Mijn persoonlijke 

overtuiging is het dat wij allen een levenstaak hebben die uiteenvalt in twee delen. Een persoonlijke opdracht, 

zeg maar een les, een thema waarmee wij in dit leven aan de slag gaan. Maar, zoals Oosterhuis schrijft. 

“Niemand leeft voor zichtzelf, niemand sterft voor zichzelf.” Niemand is geboren alleen voor zijn eigen hachje. 
We hebben daarom allemaal ook een gezamenlijke opdracht. Iets dat we de, met onze komst in de wereld, 

willen bijdragen aan die wereld. Iets dat we doen, zeggen, leren vanuit onze eigen persoonlijke talenten. De 

ene is bijvoorbeeld een geboren leider en kan medewerkers in de zakenwereld verblijden met diens 

uitstekende managementschap. De ander is een begenadigd kunstenaar, of zorgzame moeder of allebei. Ieder 

heeft zijn of haar eigen talenten. En het gaat er niet om dat we ergens in uitblinken. We hoeven niet The Voice 

of Holland te winnen of Goud te behalen bij de Olympische Spelen, het gaat erom dat wij iets voor de wereld 

waar in wij leven, kunnen betekenen vanuit onze persoonlijke, unieke talenten. Dat we door onze talenten in te 
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zetten de anderen een beetje gelukkiger maken en - gelukkig! – ook onszelf. Wij zijn allemaal een stukje 

schepping: in ons allemaal straalt een Goddelijke vonk waarmee we de wereld wat lichter kunnen maken.  

 

Geroepen bij onze naam, dan zijn we. Zoals ook, 8 eeuw na Jesaja’s visioen, Simon Petrus, Jacobus en Johannes 

werden geroepen, midden op het meer van Genezareth na een wonderbare visvangst. En net als Jesaja na zijn 

visioen wordt ook Simon ‘wakker’ tussen aanhalingstekens met zijn roeping: voortaan zal je mensen vangen. 
Niet letterlijk met een visnet of een hengel – hoe een koe een haas vangt - maar breder, zoals met de woorden 

in de Griekse tekst van het evangelie beter te bevatten is: je zult mensen sparen, redden, in leven laten. Zeg 

maar: opvissen, als drenkelingen uit het water. Zoals wij nu in de wereld van vandaag geroepen worden om de 

honderdduizenden vluchtelingen op te vissen die in gammele boten of langs welke wegen dan ook aanspoelen 

op ons continent.  

 

Geroepen bij jouw eigen naam. En dan is de vraag: waartoe voel jij je geroepen? Welke talenten wil jij 

meegeven aan de wereld? Welk steentje wil jij bijdragen? Mijn overtuiging is dat als je doet waarvoor je in dit 

leven bent gekomen, dat je leven dan gelukkiger wordt, meer diepgang krijgt.  

En hoe doe je dat dan, luisteren naar je roeping? Hoe weet je nou wie er wanneer iets gaat roepen? Stel toch 

eens dat je NIET wakker wordt en er doorheen slaapt. 

 

Geroepen worden door de Enige is geroepen worden vanuit je hart. Daar waar de Enige in jou troont. Je hart 

volgen in je leven is doen waarvan jij diep van binnen vrolijk en blij wordt. Dat kleine verlangen dat misschien 

wordt weggepraat door je verstand. “Nee, dat is toch niet mogelijk”. Die ene hartenwens waar jij al jaren mee 

loopt: samen een moestuintje beginnen met een invalide mevrouw in de buurt, omscholen tot onderwijzeres, 

een stuk componeren of wat dan ook. Die wens, die vonk, dat is waartoe jij geroepen bent.  

 

Hier op tafel staat een schaal met steentjes. Veelkleurig, zoals onze talenten en onze roepingen.  

Ik nodig je uit om tijdens het lied van zometeen of na afloop van deze viering een steentje voor jezelf te komen 

uitzoeken. En de schaal wordt ook meegenomen naar de Gele Zaal, dus daar kun je ook nog rustig kijken.  

Een steentje als persoonlijke herinnering aan jouw roeping.  

En als je nog niet weet waartoe jij bent geroepen. Misschien is dat steentje dan een boodschapper, zet het je 

op ideeën of is het alleen al een geheugensteuntje in je voornemen om eens te gaan luisteren naar jouw hart.  

 

Geroepen bij jouw naam en de vraag is: wat hoor jij? 

 

Lied: Roep onze namen, Verz. Liedboek, p. 566 

 

Tafellied: ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’, 2, 64 

 

Voorbeden: Lied: Groter dan ons hart, 2, 4 

 

 

Zegenwens 

 

Een Sjamaner vrouw heeft me ooit erop attent gemaakt dat stenen gezichten hebben.  

Stenen die je in de natuur vindt, hebben allen een tekening van ogen, neus en mond. Als je maar lang genoeg 

draait, zie je er een. Ze noemt hen daarom ook het stenenvolk. 

En of het nu komt door onze fantasie, dat wij mensen bij voorkeur patronen herleiden tot iets wat herkenbaars 

voor ons, dat weet ik niet. Maar ik vind het een aanstekelijke gedachte. Stenen als een stukje schepping, net als 

wij als een Goddelijke volk. 

 

Deze gedachte wil ik jullie graag meegeven.  
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Mogen wij samen om de zegen vragen. 

 

Moge de Eeuwige ons zijn stem zenden 

- recht uit het hart –  

waardoor wij onze roeping verstaan. 

 

Moge de Enige haar licht en vertrouwen 

over ons uitstralen 

ons moed gevend voor onze keuzes 

 

Mogen de Onnoembare 

ons kracht geven  

en ons op handen dragen 

Als wij zijn - haar - onze weg gaan. 

 

In de naam van de vader, zoon, Heilige Geest… 

- AMEN 

 

Slotlied: Het visioen zal doorverteld (Louis v. Tongeren / Ad de Keijzer) 


