
Kom in de kring ...!

Liturgiesuggesties:
Gezang 434: 1, 2 en 5
Gezang 409: 1, 4 en 5
Opwekking 167
Gezang 326: 1, 4 en 5
Handelingen 9: 1-19
Psalm 118: 1, 5 en 10
na verkondiging: Gezang 314: 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis zingen
Gezang 441: 1, 10 en 11

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Misschien hebt u ze wel eens zien staan.
Die borden langs de snelweg:
'Sta eens even stil bij werk aan de weg.'
Er wordt wat gewerkt aan ons vaderlandse wegennet.
'Sta eens even stil bij werk aan de weg.'
Hebt u dat wel eens gedaan?
Stil gestaan.
Langs de kant van de weg?
Vaak gun je je zelf daar niet de rust en de gelegenheid voor.
Altijd zijn wij onderweg.
Zo zijn wij, mensen.
Druk met duizend dingen.
Genummerde weken.
Vol geplande dagen.
Rekenen in minuten.
Autotelefoon.
Ook je reistijd benutten.
Altijd onderweg.
Ook met je gedachten.
Nooit en nergens ... rust.

Maar dan opeens wordt je gedwongen om even stil te staan.
Een ziekenhuisopname.
Een sterfgeval.
Een faillissement.
Een gedwongen ontslag.
Maanden - soms jaren achter elkaar - leefde je op topsnelheid.
Nergens had je tijd voor.
Totdat íemand aan de handrem trok.
Of misschien was je het wel zelf.
Sta eens even stil.
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Dat valt niet mee.
Gedwongen stil te moeten staan.
Vooral de eerste dagen moet je wennen.
Wennen aan een ander rime.
Ineens op elkaars lip zitten.
Ineens op elkaars bord kijken.
Ineens in elkaars stoel zitten.
En als je lichaam stilstaat, gaan je gedachten nog een poosje door.
Trouwens, gedachten staan nooit stil.
Je kunt er soms nachten van wakker liggen.

Sta eens even stil.
Soms trekt God aan de handrem.
In ieders leven.
Minstens eenmaal per week.
Als het zondag is.
Maar ook bij allerlei ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
Veel mensen blijven gas geven, ook als God ze afremt.
Dan maar wat remvoeringen verspelen ...?
Met alle ernstige gevolgen van dien?
Straks doet die rem het helemaal niet meer!
Een auto kun je vervangen.
Een leven echter niet.
Daar is het te kostbaar en te ingewikkeld voor.
Je leeft immers maar één keer.
En als God aan de handrem trekt ...

Wordt het voor u ook niet eens tijd om stil te staan?
Moet je je voet niet een tijd van het gaspedaal halen?
Wie doorjakkert wordt een slachtoffer.
Achteraf heb je er maar wat spijt van.
Daarom ... sta vanmiddag eens even stil bij je eigen leven.
Je kunt jezelf tot de orde roepen.
Je kunt ook door God worden stilgezet.
Weet je, dat overkwam ooit Saulus.
Het ging heel hardhandig.
Maar Saulus werd niet aan zijn lot overgelaten.
Hij werd uitgenodigd:
'Kom in de kring!'
'Kom in de lichtkring van God.'
Want God zendt signalen uit.
Ook in uw en jouw en mijn leven.
 'Kom in de kring.'
De kring van mensen die Jezus volgen.

*

Saulus van Tarsen dacht dat hij het wel gemaakt had.
Een prachtige opleiding bij één van de beste hoogleraren.
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De 'komende man' in de kring van de Farizeeën.
Aan schouderklopjes geen gebrek.
Maar, beste mensen, wat kán een mens zich vergissen.
Je studie, je werk, je huwelijk, je gezin.
Het líjkt allemaal prachtig te gaan.
En als ánderen je geen schouderklopjes geven, dan doe je het jezelf.
Saulus had op zijn reis van Jeruzalem naar Damascus zelfs 'aanbevelingsbrieven' bij
zich.
Goede referenties.
'Prima vent. Kun je van opaan. Met hart voor de zaak.'
Maar wát mensen ook van je zeggen ...
Slechts Eén kent ons hart.
Wat niet recht is voor God kan niet bestaan.
Hoe godsdienstig je ook bent.

'Sta eens even stil ... Saulus.'
Op weg naar Damascus grijpt God op een zeker moment in.
Een bliksenschicht bij heldere hemel.
Heel letterlijk.
Zó is het bij Saulus gegaan.
Maar God gaat met iedereen Zijn eigen weg.
Het hoeft niet áltijd een blikseninslag te zijn.
En zijn zoveel manieren, waardoor God ons stilzet.
Een ziekte, of de angst er voor.
Een sterfgeval in je familiekring of één van je collega's.
Een vakantie, waarin je echt tot rust kwam.
Een ontmoeting, die je niet meer losliet.
Een gesprek, dat bij je bleef hangen.
Een kerkdienst, een gemeentezondag, die je aan het denken zette.

Sta eens even stil ...
Een ingreep bij het rij-examen is niet best.
Je bent gezakt.
Hoeveel goed er ook ging.
Bij een ingreep van de examinator kun je het wel schudden.
Je krijgt bij die examenrit geen herkansing.
Als God ingrijpt in je leven, is Hij barmhartiger.
Hij zet je wel stil, maar ... Hij wil ook met je verder.

Eenmaal stilgezet is Saulus drie dagen blind.
Iemand brengt hem naar een 'donkere kamer'.
Daar wordt het beeld en het werk van Jezus verder 'ontwikkeld'.
Zoals bij onze vakantiefoto's.
Maar God heeft geen 'een-uur-service'.
Wie Jezus Christus als Heiland en Verlosser wil leren kennen heeft méér tijd nodig.
Bidden in je eigen donkere kamer.
De Bijbel, het Woord van God is de beste ontwikkelvloeistof.

*

Preek over Handelingen 9: 1-19 blz. 3



Sta eens even stil.
Als God ingrijpt, beste mensen, stelt Hij heel indringende vragen.
'Waar ben je mee bezig?'
'Waar leef je voor?'
Het brengt je ook tot wedervragen.
'Here, Wie bent U?'
'Here, wat wilt U?'
Bij Saulus is het antwoord op zijn vragen al onderweg.
Het is een mens.
Een zekere Ananias.
Verder in de Bijbel onbekend.

Ananias krijgt een mooie taak.
Hij mag Saulus van Tarsen van Jezus de Christus vertellen.
Maar weet u ... Ananias is nog niet zover.
De Bijbel is een eerlijk boek.
Ook mensen van de kerk worden niet mooier voorgesteld dan ze zijn.
Ananias moet een duwtje hebben.
Het valt ook niet mee om zo'n mooi bericht van God bij een man als Saulus te
moeten brengen.
Toch komt hij over zijn schroom en aarzeling heen:
"Want zie, hij bidt."
Dat had Ananias niet achter die Saulus gezocht.
Dat zo'n christenhater nu bidt.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

In die grote stad Damascus hoeft Ananias niet lang te zoeken.
Gods woorden zijn nooit vaag.
Wie biddend luistert, leest en leeft ... krijgt dikwijls een duidelijke routebeschrijving
mee.
Ergens in Damascus vindt Ananias een andere Saulus die hij kende.
God verandert mensen.
De Bijbel noemt dat 'bekering'.
Een radicale verandering van je denken en je doen.
Verloren jaren, vergooide talenten, een leven ver van God.
Jezus Christus gaf Zijn leven voor je.
Zijn Heilige Geest maakte een 'ander mens' van je.
Onvoorstelbaar.

(Tussen haakjes ... over Ananias lezen we niets meer in de Bijbel.)
Over Saulus wel.
Hij krijgt een nieuwe naam.
Paulus zal hij voortaan heten.
Hij wordt de grote zendeling, de bekendste ambassadeur van het Koninkrijk van God.
Ananias blijft de anonieme man uit het achteraf straatje.
Maar wat was de grote Paulus geworden zonder de kleine Ananias?

De ene mens, broeders en zusters, jongelui, kan de andere mens de weg wijzen.
Naar Jezus!
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Hij nodigt mensen uit: 'Kom in de kring!'
'Kom in de kring van het heil van God.'
'Kom in de kring van mensen die Jezus willen volgen.'
'Kom in de kring van Zijn licht!'

*

En weet u ... als je dat Licht, als je die Jezus hebt ontmoet in je leven ... dan wil je dat
licht ook aan anderen doorgeven.
Saulus wordt ... Paulus.
Zijn leven is radicaal omgekeerd.
Van christen-vervolger wordt hij tot Christus-verkondiger.
Damascus telt heel wat synagogen, Joodse kerken.
Wat dat betreft kan Paulus direct aan de slag.
Zijn boodschap is kort en krachtig.
"Jezus is de Zoon van God."
'Jezus van Nazareth, die  jullie, die ík aan het kruis heb laten vastspijkeren, die Jezus
... is niets minder dan de Zoon van God.'
Vanuit het woord van God, de Bijbel, probeert Paulus de Joden van Damascus te
overtuigen dat Jezus de Christus is.
De langverwachte Zoon van God.
Wel drie jaar lang preekt Paulus in Damascus.
Een one-man-actie.

Ik kunt begrijpen dat de Joden in Damascus niet weten wat hen overkomt.
Ze zijn buiten zichzelf.
'Is dit niet die man, die de christenen in Jeruzalem en daar buiten uitroeide en hen
van hier in de boeien naar Jeruzalem op transport wilde zetten?'
Ze begrijpen het niet.
Ze begrijpen God niet.
'Die man mond z'n mond maar eens houden.'
En ze steken hun hoofden bij elkaar.
Ze zullen hem laten oppakken en hem een kopje kleiner laten maken.
Die oproerkraaier.
Die man met z'n verleden.

Wie verder leest in z'n Bijbel hoort van Paulus ontsnapping uit de stad.
Paulus ontkomt.
Gelukkig maar, want z'n levenstaak is nog niet volbracht.
Drie, wellicht vier reizen heeft Paulus in dienst van zijn Here en Heiland mogen
maken.
Overal mocht hij vertellen van Jezus.
Overal klonk dezelfde boodschap:
'Jezus is de Zoon van God.'
Hij zette mij stil.
Hij riep mij in de kring van zijn licht.

*
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Niet iedereen, beste mensen, wordt door God zo hardhandig stil gezet op z'n
levensweg.
Maar ook voor u en ook voor jou klinken nog steeds diezelfde woorden door:
'Kom in de kring.'
'Kom in de kring van het licht van Jezus.'
'Kom in de kring van zijn gemeente.'
Het kan ook in uw en in jouw leven zo geweldig donker, duister zijn.
Je kunt je blindstaren op je zorgen en je problemen.
Weet je ... vanuit de gemeente is er altijd wel iemand als die zekere Ananias.
Iemand die met je de Bijbel leest.
Iemand die met je bidt.
Iemand die je de ogen opent.
God maakt gebruik van mensen.
We zijn er immers in de gemeente voor elkaar.
We hebben in de gemeente van Jezus Christus elkaar nodig.
U, jij ... mag ik namens God van harte uitnodigen vanmiddag: Kom maar, kom
maar, roept de Heer.

Er is altijd plaats voor meer!
Kom in de kring, kom er maar bij.
Kom in de kring, want je hoort bij Mij.

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 17 mei 1998 (gastendienst)

Wanneer deze preek in een kerkdienst wordt gelezen graag even een mailtje.
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