Bezinning 230: Voor de zus en broer in nood
Matteüs 6,1-6.16-18 = aswoensdag ABC-jaar
Het Woord
Jezus zei: ‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om
door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.
Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge
en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor
belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
…
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om
iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan
het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet,
zal je ervoor belonen.’
Een woord bij het Woord
Een zeer belangrijk deel van de gerechtigheid is het geven van aalmoezen. Dit woord klinkt
verouderd. Toch weten we dat het te maken heeft met het helpen van noodlijdenden. Die hulp aan
medemensen staat in het hart van het joodse en christelijke geloof en ook in andere godsdiensten is
dit een wezenlijk element. Het is een goede zaak, dat onze seculiere maatschappijen de sociale
zekerheid in het leven hebben geroepen. Zo helpt men behoeftige mensen op een structurele en
professionele wijze. Niet dat ze perfect is: er is nog veel werk aan de winkel, vooraleer iedereen uit
de armoede is, elke zieke afdoende geholpen en ondersteund wordt. Bij ons en in de hele wereld is
de nood immens. De problemen zijn divers en immens.
Omdat we dezelfde God hebben, die we Vader noemen, zijn we zussen en broers van elkaar. In een
goede familie helpt men elkaar, zeker als iemand in grote nood is. Welnu, de christelijke
gemeenschap mag men beschouwen als de nieuwe familie rond Jezus Christus, die in zijn spoor
dienstbaar is voor anderen, niet alleen voor mensen uit de eigen kring.
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Een tweede accent in deze tekst is de verborgenheid. Matteus plaatst dit woord tegenover indruk
willen maken op anderen, goed willen overkomen. Het raakt de vraag naar de diepe motivatie van
onze sociale hulp, ons gebed en ons vasten. De evangelist is duidelijk: niet uitbazuinen, niet
afficheren, niet in de media willen komen met onze gerechtigheid, maar in het verborgene blijven.
De innerlijkheid staat daarbij centraal: onze verbondenheid met de Vader in de diepte van onze
persoon. Daar gebeurt het belangrijkste. De Vader ziet wat daar beweegt en wat de vruchten van die
bewegingen zijn. Hij beloont ze op een rechtvaardige wijze, want Hij is zelf de meest Gerechtige.
Het Woord in mijn leven
Realiseer ik me welke vele positieve dingen er voor noodlijdenden wereldwijd gebeuren? Kijk ik
diepe nood van miljoenen mensen in de ogen? Beweegt me dit tot actie? Wat beweegt me ten
diepste tot die actie? Vertrouw ik erop dat God mijn inzet rechtmatig beloont?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
het lijden van mensen
raakt U diep,
tot in uw ziel.
Ieder van ons roept U op
om met daden van barmhartigheid
zus en broer te zijn
voor mensen die in nood verkeren.
Wees zelf in ieder van ons aanwezig
om ons in de diepte te bewegen
tot daadwerkelijke en efficiënte actie,
niet voor ons eigen imago,
maar voor het welzijn van anderen
en voor U en Uw Vader. Amen.
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