Don Bosco

Bezinning 26: eeuwig met Jezus zijn
Lucas 23, 35-43 = C-jaar Christus Koning
In bezinning 9 vind je een eerste bezinning rond dit evangelieverhaal.

Het Woord
Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Jezus en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij
nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de
spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de
koning van de Joden bent, red Jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de
koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de
Messias? Red Jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees Hem terecht met de woorden: ‘Heb jij
dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en
worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan’. En hij zei: ‘Jezus,
denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt’. Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag
zul je met Mij in het paradijs zijn’.

Een woord bij het Woord
Zoals Jezus de redding en het heil van de Vader verwacht en helemaal op de Vader vertrouwt, zo
verlaat ook de tweede gehangene zich op Jezus. Hij gaat dus met Jezus als zijn God om. Hij is zich
bewust van zijn zondigheid, maar blijft daar niet in ronddraaien. Zijn zondigheid is een springplank.
Hij springt in Jezus’ barmhartige vergevende liefde. Hij opent zich voor zijn redder, Jezus Christus,
die de Messias is. Hij ziet in dat Jezus’ koningschap niet van deze aarde is, maar van een andere
orde. Jezus moet nog in zijn koninkrijk komen, zo zegt deze man.
Jezus doet wat zijn naam zegt: Hij redt hem. Niet door hem van het kruis af te halen, maar door hem
mee te nemen in het koninkrijk van zijn Vader. Jezus beklemtoont daarbij de relatie: ‘Je zult met
Mij zijn’. Met Jezus Christus zijn, dat is ons einddoel, onze hoop, ons verlangen, onze redding, ons
heil, ons eeuwig leven. Op die manier is Hij onze ‘Koning’.

Het Woord in mijn leven
Ben ik mij bewust van mijn zondigheid? Sluit ik mij op in mijn kwaad? Of is mijn kwaad een
springplank naar Jezus? Hoe diep is mijn verlangen om met Christus in zijn Rijk te komen en te
zijn, voor eeuwig?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
in het Rijk van uw Vader zijt Gij koning.
Koning van de liefde en de vergiffenis,
een koning die mensen redt, voor eeuwig.
Wij mogen mét U zijn, nu reeds
en eens voor altijd in het paradijs van uw Vader.
Open ons voor U, onze eeuwige Koning,
want alleen U kunt ons redden. Amen.
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