Don Bosco

Bezinning 169: Jezus’ ‘bekering’ tot universaliteit
Matteüs 15,21-28 = 20° zondag A-jaar

Het Woord
En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep
van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer,
Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon’. Maar Hij keurde haar
geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar
toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen’. Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël’. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich
voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun
brood af te nemen en het aan de honden te voeren’. Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch
de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen’. Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een
groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren’. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Een woord bij het Woord
Jezus houdt zich aanvankelijk aan wat Hij eerder in het Matteüsevangelie zei: ‘Geef het heilige niet
aan de honden’ (7,6) en ‘Sla niet de weg naar de heidenen in’ (10,5-6). Hij is ervan overtuigd dat
zijn zending enkel en alleen voor Israël is bedoeld. Maar deze vrouw breekt dit principe open. Wat
is ze dapper! Ze spreekt Jezus aan met zijn twee titels, het typisch christelijke ‘Heer’ en de Joodse
aanspreking ‘Zoon van David’ of Messias. Ofschoon Jezus haar geen woord gunt en de leerlingen
haar willen laten wegzenden, dringt ze een tweede keer aan. En alweer gebruikt ze een christelijk
gebed. En als Jezus het onderscheid maakt tussen Israël en de heidenen, erkent ze dat Hij door Gods
keuze eerst naar Israël is gezonden, maar breekt ze die begrenzing ook open door nederig over de
kruimels te spreken, die de honden opeten. Zoveel geloof, dat raakt Jezus. Het raakt Jezus zo intens
dat Hij in de woorden van die vrouw de stem van God verstaat. Hij breekt inderdaad zijn eerder
principe open en helpt haar. En of er daarna bij Jezus een openheid iss voor niet-Joden! In het
voorlaatste vers van ditzelfde Matteüsevangelie lezen we dat Jezus als Verrezen Heer de elf
leerlingen op weg zendt: ‘Maak alle volken tot mijn leerlingen!’ (28,19).

Het Woord in mijn leven
Tot welke mensen zendt God mij het eerst? Sta ik niettemin open voor alle mensen, wereldwijd?
Vraag ik de Heer smekend om anderen te helpen, zoals deze vrouw niets voor zichzelf vraagt, maar
voor haar dochter?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
de Vader zond U eerst naar Israël.
Door deze moedige vrouw
hebt Gij begrepen
dat uw Vader allen wil helpen.
Zoals de Vader elke mens bemint,
zo sluit Gij iedereen in uw hart.
Geef ook ons een open geest,
een ruim hart voor elke mens.
Help allen, vooral wie lijdt,
zo bid ik U met aandrang. Amen.
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