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Bezinning 195: Actief de komst van de Heer verwachten 1 1
Lucas 12,32-48 / 12,35-40 = 19° zondag C-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een
schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden
aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend en wees als knechten die hun heer
opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij
aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal
zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft,
ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer
des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten
inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet
verwacht.’
Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer
antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over
zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee
bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: “Mijn heer komt maar niet”, en als hij de knechten en
dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een
dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met
zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer
wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te
verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal
weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en
hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.’

Een woord bij het Woord
De verzen 35-40 hebben de waakzaamheid als centraal thema. Er is namelijk één zekerheid: de
Heer zal komen. Maar de onzekerheid is er ook: het tijdstip is niet bekend en wordt niet op
voorhand bekend gemaakt. De Heer verwacht dat de dienaren klaar staan om Hem te verwelkomen.
Met het beeld van de gordel om het lichaam en de brandende lampen wordt de werktenue
opgeroepen. Het waken bestaat dus niet uit alert blijven wachten vanuit een gemakkelijke zetel. Het
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waken staat gelijk met het doen van het dagelijkse werk, met zijn plicht, met de taak die de Heer
heeft opgedragen.
Als de Heer dan plots komt, wordt Hij tot onze grote verrassing zelf de dienaar, die het werktenue
aantrekt en de dienaren bedient. Jezus, de Dienaar der dienaren. Het is een prachtig beeld van God,
van Jezus, die de voeten wast, aan tafel bedient… God die ons bedient!
Door op het einde het begrip ‘Mensenzoon’ te gebruiken verwijst Jezus naar het einde van de tijden,
het eschaton. Hij zal het eindoordeel vellen. En Hij hoopt dat we klaar zijn om deel te nemen aan de
eeuwige bruiloft.

Het Woord in mijn leven
Zie en beleef ik mijn dagelijkse taak als een actief wachten op de komst van de Heer? Geloof ik dat
God verlangt ons te dienen? Verlang ik intens naar het eeuwige bruiloftsfeest?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
tussen uw verrijzenis en het einde
leven wij in een tijd van wachten.
Op elk moment kunt Gij komen.
Gij verwacht dat we waken
door onze dagelijkse taak
met zorgende daden te vervullen.
Gij belooft ons een eeuwig feest
met U als gastheer.
Meer nog: met U als dienaar.
Geef ons de kracht
om altijd te doen
wat de Vader van ons vraagt. Amen.
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