15de zondag jaar B 2012

Breek uw tent op, ga op reis…
Het is opvallend hoe vaak in de verhalen van de Schriften sprake is van een reis,
van een op weg gaan omdat je geroepen wordt je tent op te breken,
weg te trekken uit het bestaande, en gezonden wordt in voorwaartse vrijheid.
Denk maar aan de verhalen van Abraham, Ruth, de uittocht van het volk van Israel,
om er maar eens enkele te noemen.
Ook vandaag gaat het in beide schriftlezingen over een geroepen en gezonden worden.
Neem nou Amos, een wat tegendraadse boer, een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa,
een man die eigenlijk helemaal niet gewend was op te treden op het publieke forum.
De handjes laten wapperen, dat was meer zijn stijl. In de bijbel treedt hij dan ook niet op als
iemand die een wetenschappelijke uitzending verzorgt voor boer en tuinder.
Maar toch is er iets aan de hand, want we zien en horen hem optreden als profeet.
En da’s eerlijk gezegd geen gezicht, althans, zo wordt zijn optreden ervaren en zo wordt hij
ook afgewezen. Niet alleen omdat hij niet gewend was zich te bewegen als een salonjonker,
maar meer nog vanwege zijn rauwe taal, onparlementair, recht voor z’n raap.
Hij windt er beslist geen doekjes om als hij met zijn maatschappijkritiek het woord richt tot
de hooggeplaatsten van Jerusalem en Samaria.
Ook is Amos bepaald niet mis met zijn godsdienstkritiek. Hoewel hij zeker ook het nodige
aan te merken zou hebben gehad op de offercultus in Jeruzalem in het zuidrijk, richt zijn
gramschap zich vooral tegen het staatsheiligdom in Betel in het Noordrijk.
Laten we eens gaan luisteren naar zijn niet mis te verstaan commentaar, want dat was in dit
schriftfragment niet te horen.

'Wee jullie, zorgelozen op de Sion in Jeruzalem, jullie gerusten op de berg Samaria.'
Tot die laatsten in Bethel gaat hij verder: 'Jullie liggen op ivoren rustbedden,
op jullie divans uitgezakt' En tot de priesters van Bethel richt hij woorden:
'Zo zegt de Heer, Ik haat jullie feesten, Ik kan jullie samenkomsten niet meer luchten
doe weg het getier van jullie liederen, het getokkel van je harp, Ik kan het niet meer
aanhoren.'
Wat ruw in de mond, deze Amos.
Ook bezigt hij zeer onhoffelijke taal, als hij de 'society-ladies' van Samaria toespreekt: 'Hoort
dit woord, jullie koeien van Basan op de berg Samaria.'
Niet leuk om zo aangesproken te worden. Koeien van Basan ... toe maar!
in die tijd geweldige koeien, dat wel… wij zouden zeggen Fries stamboekvee.
Maar om als vrouw nou zo genoemd te worden!
Waarom fulmineert Amos zo tegen de 'society' van zijn dagen en tegen de liturgie?
Daarover laat hij hen en ons beslist niet in het ongewisse.
In hoofdstuk 2 (v. 6 en 7) vinden we eigenlijk alles bij elkaar gezet wat Amos van de Heer te
horen heeft gekregen dat Hem dwars zit:
'Zo spreekt de Heer: Om drie overtredingen van Israël, ja om vier klaag ik ze aan.
Omdat ze de rechtvaardige verkopen voor geld, de behoeftige voor een paar schoenen. Zij
snakken ernaar dat stof van de aarde de armen bedekt en willen de neergebogenen van de
weg afdringen.'

Amos waarschuwende kritiek op de rijken en de gerusten heeft helaas nog niets van
actualiteit verloren. Maar dat is niet het enige.
Amos richt zich misschien nog wel meer tegen een godsdienst met vuile handen.
Hij fulmineert tegen hoe het sacrale wordt onteerd, ontluisterd en hoe ontaard die
godsdienst is met al haar pracht en praal, met het vergaren van schatten, terwijl er mensen
zijn die creperen. De onmatigheid en het onrecht schreit terwijl de tempeldienaren lachen.
Amos is kwaad. Heel kwaad. Hij ontbrandt in heilige toorn. Hij deelt in Gods toorn.
God kan niet langer de gebeden aanhoren van mensen die op ivoren rustbedden liggen,
terwijl de kleine mens wordt verdreven van zijn petieterige akkers, terwijl de grondjes van
mensen worden onteigend, mensen die zich in het zweet werken om zich in het leven
staande te houden.
Daarbij past geen godsdienstcultus die tot gala-cultuur is verworden, past geen
theater opgevoerd rondom een altaar waarop -bij wijze van sprekenmensenlevens worden geofferd.
Daar klinkt elke psalm in de tempel vals.
De woorden zijn fraai, maar ze deugen niet omdat ze worden uitgezongen door mensen met
een dubbele tong en een dubbele agenda. Er is geen heilige eenvoud meer.
In Gods ogen is dat heiligschennis. Weg ermee. Breek met dit gedoe!
Sla nieuwe wegen in.
Dat is waartoe Amos wordt geroepen en gezonden:
om anderen op te roepen tot het opbreken van de tenten van deze schandalige praktijken
en op weg te gaan in eenvoud, vrede, en met een oprecht hart, om anderen weer
vertrouwen te schenken en te betrekken bij een leven zoals het door God bedoeld is.
En dat is beslist geen leven van ieder voor zich en God voor ons allen.
Ik zag n.a.v. de op handen zijnde verkiezingen op televisie een interview met een man
die ook boos was, heel boos en die met een soort heilige verontwaardiging zei:
“Och mevrouw, zakkenvullers zijn het allemaal. Met hun schijnheilige tronies komen de hoge
heren nu voor de camera’s uitleggen dat we ons maar moeten instellen op nog meer
bezuinigingen. De economische crisis zal ingrijpende gevolgen hebben voor ons allemaal.
Zeg dat wel ja: voor ons.
Zelf hebben ze genoeg miljoen aan bonussen gejat om comfortabel te kunnen blijven wonen
in hun villa met verwarmd zwembad. De gewone man is weer de dupe van al dat gegraai van
de grote jongens. Wie moet week na week elke euro omdraaien om nog een beetje normaal
te kunnen blijven leven? Wie moet er met het schaamrood op de kaken aankloppen bij de
voedselbank? Bedonderd zijn we, door dat schorriemorrie van de banken
en door dat hele zootje daar in Den Haag. Praat me niet over verkiezingen.
Niks van te verwachten. ’t Is toch een pot nat!
Voor een genuanceerd oordeel over de zaken van economische depressie moet je natuurlijk
niet zo maar de eerste de beste passant op straat een microfoon onder de neus duwen,
maar het straatinterview is nu eenmaal inmiddels vermaak op onze televisie,
en dus zien en horen we telkens weer de mening van de “gewone man”

met zijn ongezouten veroordeling van de hebzucht, de graaicultuur, in de kringen van
banken en politiek, een hebzucht die ten grondslag zou liggen aan het instorten van de
wereldeconomie.
Dat oordeel mag dan misschien wat ongenuanceerd zijn, maar er is hoe dan ook een breed
gedragen kritiek op noem het de TOP, op hen die schromelijk hebben nagelaten hun
verantwoordelijkheid t.o.v. de samenleving naar eer en geweten waar te maken
en die daarmee recht en gerechtigheid geweld aan doen.
In die zin blijven de profeten in de bijbel, in het aan de kaak stellen van dergelijke
wantoestanden, helaas maar al te actueel. Ook Amos dus met zijn oproep tot
barmhartigheid en gerechtigheid.
De Schrift kent twee belangrijke woorden die er echt toe doen en dat zijn die twee:
barmhartigheid, of zeg maar warmhartigheid,
anderen een warm hart toedragen (ook in dat woord toedragen zit weer beweging, de
beweging van het uitgaan naar de ander)
en gerechtigheid, de zorg van ons allen over de vraag of anderen wel tot hun recht komen
en goed terecht komen.
Amos staat in de lijn, in de traditie van die twee belangrijke woorden, die niet alleen in de
godsdienstige cultus uitgesproken, maar vooral: gedaan moeten worden.
Hij spreekt over recht doen en recht geven,
en daarom wordt hem het recht tot spreken ontnomen.
De priesters van Betel waren immers op de godsdienst- en maatschappijkritische
verkondiging van Amos allerminst gesteld dat horen wij bij monde van Amasja, de priester
van Bethel.
De op hun rust gestelde rijken in Samaria (en Juda) zaten evenmin op die lastpak van een
Amos en zijn kritiek te wachten.
Maar deze laat zich niet uit het veld slaan.
Hij is niet voor niets door de Heer achter de schapen weggehaald en uit de
vijgenboomgaarden geplukt om als profeet op weg te gaan naar zijn volk Israel:
'Ze zullen uw rijkdom komen weghalen en uzelf ook wegtrekken, zoals een visser zijn haak in
de neus van de vis slaat,' zo laat hij van zich horen.
Deze dreiging, die Amos uit in het jaar 760 v.Chr., heeft niet lang op zich laten wachten.
Nog geen 15 jaar later rukken de legers van Tiglath-Pilezer III, koning van Assyrië,
op tegen Israël. De mensen van het Noordrijk met als liturgisch centrum Bethel
zullen het eerst worden gedeporteerd.

In datzelfde Noordrijk worden Jesus' leerlingen erop uitgestuurd.
Twee aan twee moeten ze gaan, wat waarschijnlijk te maken heeft met de wet van Mozes
over het getuige zijn van de waarheid spreken. Maar dan komt het:
'En hij verbood hun iets anders mee te nemen dan alleen een stok; geen voedsel, geen
reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.'
De sandalen zijn belangrijk
want dan kunnen de leerlingen lopen en mensen bezoeken en daar gaat het om.

Let op: we zien hier een hele andere beweging, dan waar we ons heden ten dage
zorgen over maken.
De mensen komen niet meer of steeds minder naar de kerk… daar hoor je ons over.
Hier, in het verhaal over Jezus, hoor je hoe Hij zijn leerlingen op weg zet naar anderen.
Zeker: Hij vindt het fijn als mensen naar hem toe komen, maar…er is geen enkele
verwachting, geen enkele vanzelfsprekendheid dat ze naar een bepaalde plek komen.
Integendeel: Er is een weg te gaan, een weg zonder leerstelligheden die mensen op de
plaats rust houden, zonder versteende dogma’s die loodzwaar wegen, zonder pracht en
praal, wat het zicht verduistert op waar het om begonnen is,maar in alle eenvoud met een
boodschap van waarin het in de kern om gaat.
De vromen van Jesus' dagen waren herkenbaar op de hoeken van de straten aan hun
plechtige gewaden, waarmee ze op mensen indruk wilden maken.
Jesus vindt dat allemaal niet nodig.
Het is duidelijk: de opzienbarende prediker uit Nazareth zoekt geen aansluiting bij een
dergelijk godsdienstig kader, wel bij het oude erfgoed.
Zijn leerlingen zullen geen kunstmatig gecreëerde voorsprong hebben op hun gehoor
middels uiterlijk vertoon.
Dus: geen dubbele kleding, geen dubbele tong, geen dubbele moraal, geen dubbele agenda,
geen pracht en praal als geetaleerde glorie, geen plechtige en omslachtige rituelen
die afleiden van de kern van datgene waar het om te doen is.
Geen verkoop- of omkooppraatjes.
Vrede zij u, dat is de binnenkomer, of niet.
Jezus bindt zijn gezanten uitsluitend vast op hun heilige overtuiging.
Ze zijn geen ambassadeurs van een herkenbare grootmacht,
maar getuigen van de Onzienlijke,
met een reisstok en sandalen,
en het bericht dat ze moeten aanzeggen is hetzelfde als dat van hun Heer:
Word wie je bent, bekeer je!
Dan zal er vrede over je komen: vrede in je hart en in je huis.
Zo zendt Hij ook ons er op uit, wij worden zijn handen.

Breek dus uw tent op, ga op reis…
Dat geldt niet alleen in deze vakantietijd voor veel mensen. Dat gaat op in ons hele leven.
Roest niet vast, blijf niet hangen in oordelen, vooroordelen, denkbeelden.
Blijf niet voortgaan op heilloze wegen die je ooit bent ingeslagen.
Kies de weg van barmhartigheid, van gerechtigheid, dan zul je gaan en staan in vrede.
Amen.

