Bezinning 405: De hemel is nabij
Matteus 10,7-15 = weekdagen 14° week donderdag en 11 juni H. apostel Barnabas 1

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Ga op weg en verkondig: “Het Koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek
doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden, rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie
ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen
munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen
stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk
dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer
verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis
komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren.
En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die
stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van
Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze tekst komt uit het begin van de zendingsrede. Jezus heeft net twaalf leerlingen aangesteld als
apostelen en Hij stuurt hen uit. Hij bepaalt daarbij de bestemmelingen, de inhoud, de
voorzieningen en verhouding tot de bestemmelingen.
Jezus zendt de twaalf naar de verloren schapen van Israël en niet naar de heidenen en
Samaritanen. Nochtans is Jezus zelf al buiten Palestina geweest en heeft er wonderen gedaan. En
Hij zal dat nog doen. Op het einde van het Matteusevangelie worden ze uitgezonden naar alle
volken (Matteus 28,19).
De inhoud wordt zeer kernachtig samengevat: ‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij.’ Een zinnetje
dat als een refrein in het evangelie terugkomt. Een zinnetje om lang over te mediteren: waar gaat
het in feit over? Dat God in de mensengeschiedenis is gekomen door zijn Zoon Jezus Christus
omdat Hij ons bemint, helpt, steunt, tot gemeenschap brengt … En nog meer: dat onze zalige
eindbestemming, het hemels festijn, hier en nu al aanwezig en te ervaren is. Alleen het hele
evangelie kan de vraag voluit beantwoorden. De inhoudelijke boodschap blijft niet bij woorden: de
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twaalf moeten ook veel doen: zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven. Kortom: wie
hulpbehoevend is helpen.
Het is klaar dat de apostelen – en in hun spoor alle gezondenen – sober moeten leven. Ze mogen
zich niet laten betalen zoals sommige wonderdoeners in die tijd wel deden. De kracht komt van
God via Jezus: die hebben ze gratis gekregen en ze moeten die gratis aan anderen doorgeven.
Maar ook voor voedsel en onderdak moeten ze zich afhankelijk opstellen.
Wat hun verhouding met de bestemmelingen betreft: er zullen mensen zijn die de boodschap niet
verwelkomen, integendeel. Dat wordt duidelijk als de vrede terugkeert en de deur niet opengaat.
Dan moeten ze die vrije beslissing respecteren en weggaan en het stof afschudden. Want die
mensen zullen nooit kunnen zeggen dat de apostelen zelfs maar een stofje van hen hebben
meegenomen. De blijde boodschap kan je niet opleggen of opdringen. Uiteindelijk hangt alles af
van de acceptatie door de mensen zelf. Willen ze de boodschap niet ontvangen, dan gaat men weg
bij hen en schudt het stof van zijn voeten als teken dat men werkelijk zelf ook afstand neemt
(vergelijk Handelingen 13,51).

Het Woord in mijn leven
Wie zijn de mensen naar wie Christus mij zendt? Hoe begrijp ik dat ‘het Koninkrijk van de hemel
nabij is’? Met welke daden van goedheid toon ik de authenticiteit van mijn christelijke
boodschappen? Leef ik sober en geef ik gratis door wat ik gratis van de Heer krijg? Respecteer ik
de vrijheid van de mensen om de christelijke boodschap wel of niet te verwelkomen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U hebt mensen uitgezonden
om Uw Blijde Boodschap
te verkondigen aan mensen.
Wat een goed nieuws:
onze eindbestemming is er al,
we kunnen de hemel al ervaren.
Laat ons met daden van liefde
tonen wat we met woorden zeggen.
Maar altijd met een groot respect
voor de vrijheid van de mensen.
Mogen we dragers van vrede zijn
en nooit aanleiding geven tot haat,
onverdraagzaamheid of hardheid. Amen.
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