Bezinning 360: Vooruit! Vooruit kijken 1
Lucas 9,57-62 = weekdagen 26° week woensdag 2

Het Woord
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’
Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de
Mensenzooon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar
deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tegen hem:
‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het Koninkrijk van God te
verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid
neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom
blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Ze zijn onderweg, in beweging en de Mensenzoon kan nergens zijn hoofd neerleggen. De weg is
zijn thuis, het onderweg zijn is zijn herberg. Zijn enige thuis is de hemel zelf. Op aarde is Hij een
pelgrim, altijd op weg naar een volgend doel. Die levenshouding verwacht Hij ook van wie Hem wil
volgen.
Vooruit! Altijd vooruit. Op geen enkele manier mogen we daarom vastzitten aan het verleden.
Zeker, het goede van het verleden levert stenen op om de toekomst op te bouwen. Maar zoveel
uit ons verleden is niet verwerkt. We kleven vast aan voorbije prestaties, aan frustraties, aan
sterke ervaringen uit ons verleden, positieve en negatieve. Jezus vraagt vrije mensen die helemaal
paraat staan om het toekomstige Rijk van God op te bouwen.
In deze tekst komt het woord ‘maar’ vaak voor. Het is inderdaad een spanningsvol verhaal. We
willen Jezus wel volgen, maar (inderdaad: ‘maar’) altijd is er een maar. En vaak meer dan één.
Jezus onvoorwaardelijk volgen is blijkbaar niet gemakkelijk of eenvoudig.
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Groot-Bijgaarden, 29 september 2015.
Deze tekst wordt ook gebruikt om heiligen te herdenken: 20 mei: H. Bernardinus van Siëna; 16 juni: H. Lutgardis; 8
augustus: H. Dominicus; 6 oktober: H. Bruno, 23 oktober: Johannes van Capestrano; 23 november: H. Columbanus; en
andere heiligen.
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Het Woord in mijn leven
Welk stukken uit mijn verleden maken mij onvrij om Gods toekomst op te bouwen? Hoe vul ik de
toekomst van Gods Koninkrijk in? Zie ik de hemel als mijn enige, echte thuis?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U ziet ons authentieke verlangen
U vrijuit en resoluut te volgen.
U begrijpt onze objecties,
onze remmingen, onze ‘maren’.
Bevrijd ons van alles
wat ons aan het verleden kluistert,
wat ons opsluit in wat voorbij is.
Genees ons van onze frustraties.
Maak ons helemaal vrij
om de toekomst op te bouwen
van het Rijk van Uw Vader.
Leer ons vooruit kijken.
Want U zegt altijd weer: ‘Vooruit!’. Amen.
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