Bezinning 389: Vragen, zoeken, aankloppen
Matteus 7,7-12 = veertigdagentijd: donderdag na Aswoensdag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Vraag en er zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden
opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou
geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie
Hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat
is het hart van de Wet en de Profeten.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze verzen vormen het besluit van een lange sectie in de bergrede bij Matteus (6,19-7,11). Ze
stellen het smeekgebed in de volle aandacht. Jezus moedigt ons met volle kracht aan te vragen en
wel met heel veel vertrouwen, zelfs met de absolute zekerheid dat ons gebed verhoord zal
worden. Die zekerheid steunt niet op de mens, maar op God. God is de hemelse Vader, die ons zo
liefheeft, dat Hij geeft wat we vragen, laat vinden wat we zoeken en opendoet als we aankloppen.
En aankloppen mogen we altijd, zelfs zonder afspraak. Hij is altijd thuis en staat klaar om de deur
onmiddellijk open te doen. Hij verwelkomt ons als zijn geliefd kind.
Het is echter opmerkelijk dat niet gezegd wordt wat we moeten of mogen vragen en zoeken, tenzij
heel even: er is sprake van brood en vis. Misschien niet toevallig de twee woorden in het verhaal
over de broodvermenigvuldiging. Er staat ook niet waar we moeten of mogen aankloppen. Het
antwoord op deze vragen vinden we in de hele bergrede. Samengevat: het Rijk van God. De poort,
waar we mogen aankloppen, is de smalle toegang tot zijn Rijk (Matteus 7,13-14).
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
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gaan dus tot de limiet en zijn niet tevreden met een lakse toepassing van een soort minimum.
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.

Het Woord in mijn leven
Hoe vaak vraag ik iets aan God? Vraag ik dat met veel vertrouwen, zelfs met de zekerheid dat God
mij zal geven wat ik vraag? Vraag ik voldoende dat zijn Rijk mag gerealiseerd worden op aarde?
Gaat mijn liefde en zorg uit naar alle mensen van de hele wereld?

Bidden met het Woord
Goede en liefdevolle Vader,
we vragen U vol vertrouwen
Uw Rijk te laten komen
voor alle mensen op aarde
en hun brood en vis te geven.
U zult het ons geven
omdat U ons allen liefhebt.
Goede en liefdevolle Vader,
we zoeken U en Uw liefde,
Uw Rijk en zoveel meer goede dingen
voor alle mensen, onze broers en zussen.
En U laat het ons vinden.
Want U hebt ons lief,
meer dan we ons kunnen voorstellen.
Goede en liefdevolle Vader,
we kloppen bij U aan,
aan de smalle poort naar Uw Rijk.
Zonder afspraak mogen we aankloppen:
U bent altijd thuis.
En U doet voor ons open.
We mogen thuis zijn bij U.
Want U vindt Uw vreugde
in het gastvrij onthalen
van Uw geliefde kinderen.
Voor zoveel liefde,
voor zoveel goede gaven,
voor zoveel gastvrijheid
danken we U. Amen.
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