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Het Woord
Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot
God bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij
apostelen noemde: Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en
Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeës, en Simon, die
de Ijveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.
Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had
een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en
Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren
en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten
werden genezen, en de hele menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van
Hem uit die allen genas.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De nacht roept veel op zoals de rust. Maar dat woord kan ook verwijzen naar de menselijke
nachtervaringen: duisternis, lijden, onmacht, het kwade, het niet meer zien zitten … Jezus gaat die
nacht in om die nacht te doorleven in verbondenheid met de Vader. Jezus bidt een hele nacht
lang. Hij aanbidt de Vader. Vanuit het gebed breekt het licht door, de dag. Maar de nacht is in dit
verhaal voor Jezus vooral de eerste stap in een keuzeproces. Hij zal twaalf leerlingen aanstellen als
apostelen. Dat keuzeproces begint met gebed. Hij wil de twaalf roepen vanuit de Vader en in
eenheid met Hem. Belangrijke keuzes worden door christenen vanuit het gebed gemaakt.
Het blijft een raadsel waarom Jezus juist deze twaalf kiest. Het is een onbeantwoorde vraag
waarom die bepaalde persoon tot het priesterschap wordt geroepen, tot het religieuze leven, tot
het diaconaat … en niet een ander. Waarom God juist deze twee mensen roept om met elkaar te
huwen en een gezin te stichten. Hoe dan ook: de twaalf worden altijd per twee geroepen. Met
mijn roeping sta ik nooit alleen. Er zijn zusters en broeders: we zijn als gemeenschap geroepen.
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Jezus daalt af naar de vlakte. Van de godservaring naar de zending, van het gebed naar de actie,
van God naar de mensen. Het gebed wordt zeer vruchtbaar. En ook dit valt op: de twaalf zijn wel
aangesteld als apostelen, maar er volgt niet direct een duidelijke actie. Ze verdwijnen onmiddellijk
weer in de grote groep leerlingen, inwoners van Palestina en buitenlanders. Het is Jezus die actief
blijft. Zo beheerst Hij heel deze scène.
Het einde is zeer positief. Jezus’ gebedsverbondenheid met de Vader mondt uit in een belangrijke
keuze en in inzet voor vele mensen, vooral ook de mensen die lijden. En allen worden genezen.
Hoeveel dankbaarheid heeft dat in hen opgewekt?

Het woord in mijn leven
Waar is mijn ‘berg’ om God te ontmoeten? Zijn mijn nachtervaringen momenten dat ik van God
wegga, of ga ik in mijn nachtervaringen juist naar God toe? Heb ik ervaren dat het in gebed
doorleven van een nachtervaring openbreekt naar het licht toe? Met wie deel ik werkelijk mijn
roeping?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
in de nacht van het leven
gaat U naar God toe,
om Hem te aanbidden
en om keuzes te maken
in trouw aan zijn wil.
U kiest ons allen uit
om Uw boodschappers te zijn
voor iedere mens:
kinderen, jongeren, volwassenen,
de brave en de lastige,
de vrome en de hevige
en vooral ook wie lijdt
onder ziekte en kwaad.
Laat Uw kracht in mij komen.
Genees vele mensen
doorheen mijn woord en daad.
En wijs mij in mijn nacht
de berg van gebed aan
waar ik de Vader kan ontmoeten
om daarna mijn roeping en zending
krachtig weer op te nemen. Amen.
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