Bezinning 388: Het goddelijke leven
Matteus 7,6.12-14 = weekdagen week 12 dinsdag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Geef wat heilig is, niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die
zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
…
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de
Wet en de Profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen,
en de ruimte poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de
poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze verzen bevatten drie delen. De parel staat in het Matteusevangelie voor het Rijk van God.
Gelukkig de mens die deze parel vindt en alles gaat verkopen voor die ene parel (Matteus 13,45).
We mogen duidelijk het Rijk van God niet voor de honden en varkens gooien. Het zijn twee
diersoorten die zeer onrein zijn en gebruikt worden om over de heidenen te spreken. Maar ze
kunnen ook gaan over de joden, die zich als heidenen, dus ongelovigen, gedragen. Het scherpste
woord staat op het einde van dit vers. Die ‘honden en varkens’ zouden ons kunnen verscheuren.
En dat mogen we duidelijk niet toelaten. Met andere woorden: we moeten op pastoraal vlak goed
nadenken en onze strategie met wijsheid uitstippelen. De acceptatie van de boodschap door de
adressanten is een heel belangrijk criterium. Als die acceptatie volledig verkeerd zit, moet men
ook het Rijk van God niet aanbieden.
Vers 12 vat de hele Schrift samen. Het is de gouden regel, die terug te vinden was bij alle grote
culturen van die tijd. Toch verandert Jezus ook iets aan die gouden regel. In de Schrift wordt deze
namelijk in negatieve vorm geformuleerd: ‘Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat hij jou
aandoen’ (Tobit 4,15). Maar Jezus geeft de positieve vorm. Het is dus een positieve opdracht, wat
veel moeilijker is dan een aantal zaken niet doen. Deze positieve formulering bevat verder twee
woorden die op universaliteit en radicaliteit wijzen. Vooreerst staat het woord ‘alles’ in de
grondtekst: ‘Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet ook gij zo voor hen.’ Christenen
gaan dus tot de limiet en zijn niet tevreden met een lakse toepassing van een soort minimum.
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Bovendien moeten we dat doen voor alle mensen en niet enkel voor de eigen kring, de christenen.
Wijst het beeld van de honden en varkens op exclusiviteit, hier wordt dat tegengesproken door de
universaliteit.
Uiteindelijk horen we de eerste van vier tegenstellingen: de ondergang of het leven. Ook dit is een
bekend Schriftwoord. We lezen er: ‘Vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en
tegenspoed, tussen leven en dood’ (Deuteronomium 30,15; Psalm 1). Er is duidelijk geen
tussenweg. Het is het ene of het andere. Maar ook hier is er een wijziging. Jezus voegt er het beeld
van de poort aan toe. Het gaat over de poort naar het Rijk van God. Hij nodigt ons uit naar binnen
te gaan. De sleutels om die poort te openen, vinden we in de hele bergrede. Het is een smalle
poort en de weg is ook smal. Maar die poort brengt ons naar het echte, grote leven, zoals God het
heeft bedoeld. Aan ons om te kiezen.

Het Woord in mijn leven
Is er ooit een situatie geweest in mijn leven waarin ik meende beter niet het Rijk van God aan te
bieden aan bepaalde mensen? Stel ik mij in mijn liefde voor anderen tevreden met een soort
minimum of streef ik het maximum na? Is mijn liefde werkelijk universeel? Hoe ervaar ik de of-ofkeuze tussen leven en dood vanuit ons geloof?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de poort naar het leven,
de poort naar het Rijk van God.
Met Uw rijke woorden
biedt U ons de sleutel van die poort.
Geef dat we afstand nemen
van alles wat tot de dood leidt
en kiezen voor het rijke leven,
zoals Uw en onze Vader het bedoelt.
Laat niet toe dat we iemand uitsluiten
van onze liefde en goedheid.
Vervul ons met Uw wijsheid
om onze pastorale strategie
zorgzaam uit te stippelen.
Want Uw Woord is heilig,
het Rijk is goddelijk. Amen.
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