Bezinning 198: Het geloof is te doen
Lucas 13,22-30 = 21° zondag C-jaar

Het Woord
Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. Iemand
vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: ‘Doe alle moeite om
door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te
gaan maar er niet in slagen. Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten,
en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij
antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen: “We hebben in
uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” Maar hij zal tegen
jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!”
Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten
in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit
het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk
van God. En bedenk wel: er zijn laatsten die eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten
zullen zijn.’

Een woord bij het Woord
Zullen er velen gered worden of weinig? Sommigen meenden dat iedereen gered zou worden,
anderen dat slechts een kleine groep tot de uitverkorenen zou behoren. Jezus beantwoordt die vraag
niet. Hij richt de aandacht op het belangrijkste: het gedrag van mensen, onze daden. Doen wij
onrecht of stellen wij daden van gerechtigheid? Dat vraagt ommekeer, strijd, inzet, engagement en
volharding. Dàt, en alleen dàt, maakt dat de Heer ons kent.
Niet omdat we gedoopt zijn, niet omdat we tot deze of die kerkgemeenschap behoren, zelfs niet
omdat we luisteren naar het Woord van God maakt dat we eenmaal zullen deelnemen aan Gods
eeuwige feestvreugde. Maar alleen onze daden. Eens te meer wordt ons op het hart gedrukt dat
geloof in Jezus volkomen moet verweven zijn met goed gedrag, met liefdevolle daden voor mensen.
Deze tekst mag ons ook bemoedigen: Jezus stelt een feestmaal in het vooruitzicht, de tafel in het
koninkrijk van God. Wie goed doet, zal mogen aanliggen aan een heerlijke feestdis! En wel voor
eeuwig.

Het Woord in mijn leven
Leid mijn geloof in Jezus Christus tot daden van gerechtigheid? Span ik mij zoveel mogelijk in om
het goede te doen? Waar is er ongerechtigheid in mijn leven?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Je verkondigt het Rijk van God.
Dat is een Rijk van goedheid.
Ons geloof is te doen!
Blijf ons op het hart drukken
dat geloof in Jou
moet leiden tot inzet
voor een betere wereld.
Alleen dan ken Je ons
en laat Je ons eenmaal aanzitten
aan het eeuwige feestmaal. Amen.
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