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Het Woord
Jezus zei: ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard
dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze
groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister
niet gekleed als een van hen. Als God het koren dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de
oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?”
of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen last.
Een woord bij het Woord
Jezus stelt een indringende vraag: ‘Zijn jullie niet meer waard dan de vogels?’ Het verwijst naar de
waardigheid van de mens. Vooral: van elke mens. Iemand verwees in dit verband naar een uitspraak
van kardinaal Cardijn: ‘De ziel van een arbeider is meer waard dan al het goud van de wereld.’ Elke
mens heeft een heilige waarde in Gods oog. Voor God zijn we zeer, zeer veel waard!
Deze overtuiging staat in schril contrast met de realiteit van vele mensen op onze aarde. In vele
situaties van oorlog en geweld hebben mensenlevens geen of een zeer kleine waarde. Men kan
verwijzen naar de vele abortussen en de manier waarop sommigen omgaan met euthanasie. Aan
bepaalde economische activiteiten en streefdoelen worden vele mensenlevens geofferd. Het zijn
schrijnende feiten, waar velen machteloos tegenover staan.
En toch is het bijzonder belangrijk dat we – ook vanuit ons christelijk geloof – opkomen voor de
waardigheid van elke mens, zowel hier bij ons als in de hele wereld. Niemand heeft een grotere of
kleinere waarde dan een ander. Negatieve discriminatie, van welke aard ook, is altijd fout.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de gemeenschap van salesianen van Don Bosco te Boortmeerbeek. Met dank
aan de twaalf medebroeders die ervoor kozen om op 26 februari een lectio divina te houden over dit evangelie.
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Deze waardering van en respect voor elke mens maakt deel uit van het Rijk Gods en zijn
gerechtigheid. Dit houdt dus een sterke uitnodiging in om al onze krachten te investeren in een reële
en zeer concrete waardering van mensen, van elke mens, kind van God.
Het Woord in mijn leven
Welke mens(en) waardeer en respecteer ik te weinig? Hoe komt dat? Zie ik elke mens als een beeld
van God? Wat houdt dit precies in? Op welke manier doe ik iets aan negatieve discriminatie van
mensen?
Bidden met het Woord
God en Schepper,
U hebt de mens geschapen.
Elke mens is door U gewild.
Voor iedereen op aarde
hebt U een bijzonder doel.
Sta in geen geval toe
dat iemand vernederd wordt,
gekwetst of gedood.
Begeleid ons, begeleid mij
op de weg van gerechtigheid.
Laat mij daden stellen
die de waardigheid van elke mens
in het licht plaatsen. Amen.
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