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Overweging 4 maart 2018
Vandaag gaat het over ‘luisteren naar het leven’. En de
uitgekozen teksten refereren daar allemaal op een of andere
manier aan.
Het leven dat niet altijd zichzelf goed laat duiden. Dat zich op
vele manieren aan ons manifesteert. En de kunst is in dat leven
je weg, jouw eigen weg, te vinden en te ontdekken.
Maar wil je je weg vinden dan is het nodig je oren open te
zetten en te luisteren.
En voor de een is dat vooral rennen, doen, actie.
Bij de ander is dat rust, is dat bezinnend, filosofisch,
behoedzaam.
Soms kom je jezelf ook wel tegen of ontdek je op het eind: had
ik maar …. Zoals de Soefi Bayazid.
Soms wil je veel, ben je prestatie gericht, wil je rijkdom, bezit,
geld vergaren e.d. En wil je vooral niet dat er een God is die je
voor de voeten loopt.
Je ziet dat ook in het verhaal van Martha en Maria.
Martha is druk, wil zorgen, wil bezig zijn, wil doen.
Maria zoekt de rust, luistert.
Er is geen sjabloon waar we ieder in kunnen stoppen. Wij
mensen zijn zo verschillend dat er geen zwartdruk te maken is
waar iedereen aan dient te voldoen of sterker moet voldoen.
De ene kiest de weg van Martha en voelt zich daar het beste
bij, een ander voelt zich wellicht meer thuis bij Maria.
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De een hoort in hoe het leven zich voordoet aan haar of hem
de roepstem om bezig te zijn, te doen, actief te zijn aan de slag
en geen gemier of gedraai: gewoon aan de slag.
De ander luistert en hoort: doe maar rustig aan en ben
behoedzaam met je tijd, bezin eer je begint.
We zitten in de Veertigdagen en dit is de uitgelezen tijd om
jouw leven te beschouwen. En …. Je hoeft niet persé te
veranderen. Je mag tevreden zijn met je leven. Maar als je dat
niet bent, als je denkt vast te lopen, bevraag jezelf dan, luister
opnieuw naar het leven en hoor wat het van je vraagt.
Wordt een ander, wordt een nieuw mens.
Mogen we zo ieder van ons en wij samen bezinnend,
beschouwend, nadenkend, luisterend naar het leven op weg
naar Pasen zijn en hopelijk met Pasen als frisse, nieuwe en
herboren mensen zijn die luisterend naar het leven weer
opnieuw hun bestemming, hun weg gevonden hebben.
Dat het zo mag zijn.
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