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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
Jezus begint met een zeer positieve boodschap: het Rijk van God wordt gegeven. Het is een
geschenk. De mens moet het enkel ontvangen, verwelkomen. Daarom moeten we in eerste instantie
niet vrezen dat we het Rijk van God niet zonder meer met onze inzet kunnen opbouwen. Dit is
evangelie! Dit is goed nieuws! Dit is een blijde boodschap!
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De spontane reactie bij het ontvangen van zo’n immens geschenk – als zou men miljarden euro’s
krijgen – is mededeelzaamheid met mensen in nood.
Petrus vraagt of de boodschap in de verzen 35-40 geldt voor iedereen of enkel voor de leerlingen.
Het antwoord is dat het vorige voor iedereen geldt. Jezus heeft echter een boodschap voor de
leerlingen alleen. Hij verwacht dat ze trouw zijn bij de uitvoering van hun roeping en zending. Hij
gebruikt daarvoor een eenvoudig beeld: ze moeten iedereen het eten geven dat hem toekomt. Het
staat symbool voor wat wij de mensenrechten noemen en zelfs meer dan dat. Want wat de Heer te
bieden heeft, overtreft de eisen van de mensenrechten zeer ver.
God geeft zijn Rijk als een gratis geschenk, maar tegelijkertijd neemt hij de taak van de pastorale
verantwoordelijken bijzonder ernstig. Ze kennen Gods wil en ze moeten die wil uitvoeren. Er is
geen excuus om dat niet te doen.

Het Woord in mijn leven
Wat is mijn taak in de pastorale zorg? Doe ik al het mogelijke om Gods wil te kennen? Voer ik in
mijn daden die wil uit? Doe ik dat trouw?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij hebt de wil van de Vader
tot het uiterste volbracht:
in radicale daden en woorden
en wel tot de laatste seconde
van uw aardse leven.
Sterk en bemoedig
alle pastorale verantwoordelijken.
Openbaar hun de wil van uw Vader.
Vervul hen met uw liefde en trouw.
Leid hen door uw heilige Geest. Amen.
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