Don Bosco
Bezinning 128: Wees volmaakt1
Matteüs 5, 38-48 = 7° zondag A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een
tand”. En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang
slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed
van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem
mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van
wie geld van je wil lenen.
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten”. En Ik zeg
jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen
van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt,
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Een woord bij het Woord
We lezen hier de vijfde en zesde ‘antithese’ van de bergrede bij Matteüs. Elke keer zegt Jezus: ‘Gij
hebt gehoord dat…’ en elke keer voegt Hij er een ‘echter’ aan toe. Dit ‘echter’ is geen correctie van
wat God in het Eerste Testament heeft gezegd, maar een radicalisering of het optillen van de
spiritualiteit en het menselijke gedrag tot de volmaaktheid. Jezus doet dit vanuit een bijzonder
goede kennis van God: Hij kent God van binnen uit.
De vijfde antithese gaat over het omgaan met onrecht en kwaad. Jezus keert zich radicaal tegen de
wraakketting, waarbij het ‘wederpoets’ altijd zwaarder is dan de ‘poets’. Hij toont dit op een
uiterste manier in zijn eigen leven: Hij láát zich arresteren, veroordelen en aan het kruis nagelen.
Het is één van de redenen waarom het niet evident is christen te zijn.
De zesde antithese gaat eerder over de liefde, die altijd geeft, onbeperkt, ongeacht of het over
rechtvaardigen of onrechtvaardigen gaat. En wel om het goed van de ander en zonder iets terug te
verwachten. Zoals men in een lied van Taizé zingt: ‘God kan alleen maar zijn liefde geven’.
De grote bron van radicale liefde en goedheid is de Vader, die tweemaal wordt genoemd. Jezus gunt
het ons zonen en dochters van de Vader te zijn en te worden. Hij daagt ons uit om naar het absolute
toppunt van de liefde te mikken. Altijd is er groei mogelijk!
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Het Woord in mijn leven
Heb ik ooit (letterlijk) mijn andere wang aangeboden, toen iemand mij sloeg / kwetste? Wat was het
effect bij de ander en bij mijzelf? Bid ik voor mijn vijanden? Is het mijn diepste streven dochter /
zoon van de Vader te worden, zo volmaakt als Hij?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij nodigt mij uit
altijd te blijven groeien.
Kom ik tien meter naar U toe,
Gij zijt al twintig meter verder.
Altijd staat Gij aan de horizon.
En aan de kim nodigt Gij mij uit tot de oneindigheid.
Ja, Gij zegt:
‘Durf leven, durf volop leven!
Laat de kruik van liefde overvloeien,
rijkelijk, zonder berekening, gul’.
Vul mijn kruik met uw liefde, Heer,
dat ze overvloeit naar anderen toe,
naar elke mens, ook mijn vijanden. Amen.
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