Don Bosco

Bezinning 28: welke Christus?1
Matteüs 11, 2-11 = 3° adventszondag in het A-jaar

Het Woord
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van
zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander
verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer
zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer
horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is
degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’
Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in
de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan
zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.
Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een
profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een
weg voor je banen”. Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand
opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de
kleinste nog groter dan hij.’
Een woord bij het Woord
Deze passage van het Matteüsevangelie vraagt veel exegetische informatie om de tekst goed te
begrijpen. Johannes de Doper zit in de gevangenis, vol diepe twijfel. Hij vraagt zich af of Jezus
werkelijk de Messias is. Want Johannes wilde onblusbaar vuur, waarin een boom zonder vruchten
en het kaf verbrand zouden worden (zie Matteüs 3, 10.12). Maar Jezus verdrijft de bezetter niet en
haalt Johannes niet uit de kerker. Is heel zijn levenswerk, namelijk de komst van Jezus als de
Christus voorbereiden, voor niets geweest? Gelukkig gaat hij met zijn diepe geloofstwijfel naar
Jezus toe, uiteraard via leerlingen van hem.
En inderdaad, Jezus wijst Johannes de Doper erop welke Christus Hij eigenlijk is. Samengevat zegt
Hij: ‘Kijk naar wat er gebeurt met de kleine mensen’. Of zoals Schillebeeckx het vaak zegde: ‘De
op menselijkheid bedachte God is in Jezus Christus aan het werk’. Daarbij verwoordt het Jezus
zesmaal zo, dat Hijzelf niet genoemd wordt. Niet Hijzelf is belangrijk, maar dat blinden, kreupelen,
melaatsen, stommen, doden en armen geholpen worden.
Over twee weken vieren we Kerstmis. We vieren dat déze Christus meer dan 2000 jaar geleden
geboren werd. Sindsdien hebben talloze kleine mensen ondervonden dat God op menselijkheid
bedacht is en die menselijkheid ook daadwerkelijk realiseert.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de acht
deelnemers die op 17 november 2010 rond dit evangelie samen kwamen.
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Het Woord in mijn leven
Kan ik mij met heel mijn hart en heel mijn ziel aan Jezus toevertrouwen als aan de enige ware
Christus? Wie zijn de armen, melaatsen… in mijn omgeving? Wie zijn de mensen in mijn
omgeving, die door mijn geloof in Christus meer mens worden?
Bidden met het Woord
Heer God,
Gij zijt op onze menselijkheid bedacht.
Daarom hebt Gij Jezus van Nazareth gezonden.
In zijn spoor heeft de Kerk doorheen de tijden
ontelbaar veel kleine mensen geholpen,
met een voorkeur voor de meest behoeftigen.
Laat Christus ook in mijn hart en ziel geboren worden.
Geef mij de vreugde
mij helemaal aan Hem toe te vertrouwen.
Toon mij waar Gij mij zendt,
wat mijn roeping is,
heel concreet. Amen.
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