Don Bosco

Bezinning 186: God verheerlijken1
Ook bezinning 15 gaat over dit evangelieverhaal.
Lucas 7, 11-17 = C-jaar 10° zondag door het jaar

Het Woord
Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte
gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten
gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer
haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer’. Hij kwam
dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta
op!’. De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen
werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons
opgestaan’, en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ Het nieuws over Hem verspreidde zich
in heel Judea en in de wijde omtrek.

Een woord bij het Woord
Na de presentatie van de twee groepen en de belangrijkste personen, noemt Lucas Jezus met de
naam, die past bij de Verrezene: de Heer. Ook dit verhaal schrijft Lucas dus vanuit het
verrijzenisgeloof. De Heer is de Verrezene, de Opgestane, die de dode mens doet opstaan uit de
dood. Ook al is het hoofddoel van dit verhaal dat de weduwe haar zoon en daarmee haar toekomst
terugkrijgt, de jongen wordt uit de dood opgewekt. Lucas presenteert dit als een groot mirakel, als
een uitermate goede daad. Zo doet God telkens opnieuw goede dingen voor mensen. Wie dat op een
rijtje begint te zetten, is lang aan het werk. De rij wordt een ellenlange lijst, een file zoals er nergens
ter wereld voorkomen.
Alle aanwezigen verheerlijken God. In het goede, ware en schone is God aan het werk en geeft Hij
ons fantastische geschenken, telkens opnieuw, zonder ophouden. Dit inzien leidt tot dank aan en
verheerlijking van de Schenker, de milde en liefdevolle God.

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus die jongen uit de dood heeft opgewekt? Erken ik Gods werking in al het goede,
ware en schone in mijn leven en in het leven van alle mensen? Leidt dit tot verheerlijking van God?
Hoe verheerlijk ik Hem? Verheerlijk ik Hem voldoende?
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep van Heule. Met dank aan de vier deelnemers die op 3 juni
2013 te Heule rond dit evangelie samen kwamen. Ook de twee lectio divinagroepen van Bonheiden-RijmenamKeerbergen kwamen op 6 juni 2013 rond dit evangelie samen. Met dank aan de twee en vijf deelnemers.
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Bidden met het Woord
Heerlijke God,
Gij nadert tot ons,
vooral als we wenen.
Daarvoor danken
en verheerlijken we U.
Wees inderdaad dicht
bij hen die wenen,
om welke reden ook.
Geef leven, geef vreugde
zodat ze niet meer wenen,
maar jubelen van geluk
en U verheerlijken,
U, heerlijke God. Amen.
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