Bezinning 393: Wat een belofte! 1
Matteus 8,5-11 = advent 1° week maandag

Het Woord
Toen Hij Kararnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte.
‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik
zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder
mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die
onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat
zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar
zeg: “Doe dit” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen
die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg
jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob
zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Wat een belofte: ‘Aanliggen in het koninkrijk der hemelen’! ‘Aanliggen’ roept eten en drinken op,
feest vieren en vreugde, gemeenschap en geluk. ‘In het koninkrijk der hemelen’ roept dan weer de
hemel op, God, de engelen, de heiligen, alle mensen die thuis gekomen zijn bij de Heer. Een
eeuwig feest, voorbij aan alle arbeid en pijn, ziekte en ongeluk, eenzaamheid en strijd. Ja, wat een
belofte!
En toch geldt die belofte ook ons leven op aarde, het hier en nu, en ook de toekomst en alle
plekken op aarde. Doorheen de geschiedenis moet dat beloofde koninkrijk steeds meer
gerealiseerd worden. Wat Jezus is begonnen, dat is bedoeld om te blijven groeien. Ook onze inzet
van ons en van elke mens van goede wil daarbij belangrijk.
Die belofte geldt voor alle mensen van de hele wereld en van alle tijden. Daarom wordt Jezus
geboren. Om die belofte aan ons bekend te maken. Om die belofte waar te maken. Om de belofte
te vervullen.
Ondanks zoveel ellende en miserie, ondanks dreiging, geweld en oorlog, ondanks gebroken
relaties en spanningen, conflicten en scheuren in gemeenschappen en gezinnen, ook christelijke,
ondanks zoveel negativiteit mogen we toch hopen en wel met heel veel kracht. God zal alles en
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iedereen tot zijn uiteindelijke voltooiing brengen. Hij zal iedereen tooien met volheid van jubel en
vreugde, geluk en gemeenschap, menselijkheid en zelfs met goddelijkheid.

Het Woord in mijn leven
Hoe sterk laat ik me neerdrukken door het negatieve? Leeft Gods grote belofte in mij? Ben ik een
mens van hoop, ook in mijn spreken en handelen? Kijk ik vol verlangen uit naar de voltooiing van
Gods belofte: we zullen eeuwig aanliggen in het koninkrijk der hemelen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U hebt hoop gebracht.
U doet ons uitzien
naar onze voltooiing
in het heerlijke koninkrijk
van de hemelen, bij God.
U laat ons niet machteloos over
aan alles wat negatief is.
U bevestigt ons in het goede.
Meer nog: U laat ons geloven
dat het goede zal overwinnen
en dat al het negatieve
eenmaal overwonnen zal zijn.
Kom dan in onze wereld,
kom in ons leven, hier en nu,
als hoop en toekomst,
als sterk verlangen naar ons doel:
aanliggen aan de heerlijke tafel
van Uw hemelse vreugde. Amen.
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