Don Bosco

Bezinning 173: Wees barmhartig zoals God
Lucas 6,27-38 = 7° zondag C-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Tot jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie
haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang
slaat, bied hem dan ook de andere wang aan en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet
ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het
afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt
wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een
verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen
zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook
zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief,
doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan
zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef,
dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed
geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt,
zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Een woord bij het Woord
Zoals Jezus zichzelf ziet als Zoon van de barmhartige Vader, zo nodigt Hij ook mij uit om dochter
of zoon van de Vader te worden. In deze evangelietekst geeft Hij daar heel wat wegwijzers voor,
gericht op het concreet, dagelijks handelen. We krijgen een aantal werkwoorden, die als zuilen
kunnen dienen voor ons leven: liefhebben, goed doen, zegenen, bidden voor anderen, zich
kwetsbaar opstellen, geven, lenen, vrij spreken.
Op twee manieren vraagt Jezus mij om daarin tot het uiterste te gaan. Ik word uitgenodigd om élke
mens te beminnen, ook mijn vijand, hem die mij haat en schade berokkent. En in mijn geven mag ik
niets terug verwachten. Op die manier moet ik als christen het gemiddelde van de liefde ver
overstijgen, ja barmhartig zijn zoals God barmhartig is. De perfectie dus. Eens te meer zie ik de
kloof die mij van dat ideaal verwijdert. Ik kan nog zoveel groeien!
Er is dus slechts één doel: zoon of dochter van de Vader worden, de Allerhoogste. Want in al die
richtlijnen toont Jezus ons wie God is, hoe Hij handelt. Moge het tot ieder van ons doordringen
welk een prachtig geschenk het is zoon of dochter van de hemelse Vader te zijn.
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Het Woord in mijn leven
Ik noem één persoon, die ik als een vijand ervaar en bepaal hoe ik hem of haar lief zal hebben.
Verlang ik ernaar zoon of dochter van de barmhartige Vader te worden? Hoe ver ben ik gevorderd
in het niet oordelen en niet veroordelen?

Gebed
Allerhoogste, barmhartige Vader,
Gij oordeelt en veroordeelt niet.
Gij hebt lief,
Gij geeft zonder maat.
Gij kent mijn zwakte en moeite,
vooral ook in de liefde.
Trek mij steeds verder binnen
in uw barmhartig hart.
Vervul mijn hart met uw liefde
zodat ik dochter / zoon van U word
en de anderen belangeloos liefheb,
ook mijn vijanden.
Amen.
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