Don Bosco

Bezinning 174: Wat is er in mijn hart?
Lucas 6,39-45 = 8° zondag C-jaar

Het Woord
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan
niet beiden in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles
heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog
niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen”, terwijl je
de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je
scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede
vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en
van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het
goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar
het hart vol van is daar loopt de mond van over.’

Een woord bij het Woord
Met wie vergelijk ik mij? Best met niemand, tenzij met de hoogste maat die ik kan halen. Maar als
ik me dan toch wil vergelijken met een ander, dan best met Jezus. Hij zal altijd mijn leraar en
meester zijn, ik zijn leerling. Want nooit kom ik toe aan zijn maat. Ik ben altijd leerling met
medeleerlingen. Ik moet dus niet de leraar van anderen zijn: alleen Jezus Christus is de ware Heer
en Meester.
Jezus houdt ons met het woord ‘hypocriet’ een heldere spiegel voor. Ja, we zijn allen toneelspelers,
want we doen ons mooier voor dan we van binnen echt zijn. God kijkt niet naar het uiterlijk, maar
naar het innerlijk, naar ons hart. Hij nodigt ons uit om ons hart steeds verder te zuiveren van
rottigheid en slechtheid en het te vullen, of beter te làten vullen met Gods goedheid.
Uiteindelijk weet ik wat er echt in mijn hart is aan mijn daden en aan mijn woorden. Wat zeg ik
tegen mensen? Wat doe ik voor mensen? Mogen het heerlijke druiventrossen zijn, steeds meer en
steeds lekkerder.
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Het Woord in mijn leven
Hoeveel boosheid is er in mijn hart? Ik noem één boos element, waar ik wil aan werken. Hoe sterk
speel ik een rol en verberg ik mijn slechtheid? Wat zeggen mijn daden over wat er in mijn hart is?

Gebed
Heer Jezus,
Leraar en Meester,
Gij daagt mij uit
om uw leerling te zijn,
om te groeien in echtheid.
Gij nodigt mij uit
om het kwade weg te smelten
en mijn hart te vullen
met uw goddelijke goedheid.
Doe Gij wat ik niet kan:
transformeer mijn hart
tot er enkel liefde is,
zoals in uw hart. Amen.
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