Bezinning 430: De familie van Jezus
Matteus 12,46-50 = weekdagen 16° week dinsdag, 16 juli: O.-L.-Vrouw van de berg Karmel, 21
november: Maria Opdracht

Het Woord
Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan.
Ze vroegen Hem dringend te spreken. Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en Uw broers staan
buiten, ze willen U spreken.’ Hij antwoordde: ‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij
maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want ieder die
de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Je hoort het wel eens zeggen: wat moet het mooi en gemakkelijk geweest zijn om in Jezus te
geloven als je met Hem mocht leven. Zoals zijn broers bijvoorbeeld of de leerlingen. Toch zijn er
aanduidingen in de evangelies dat het niet zo gemakkelijk was. Zelfs Petrus zei op de laatste avond
van Jezus’ leven nog driemaal: ‘Ik ken die Man niet.’
Nu komen Jezus’ moeder en broers Hem bezoeken. Ze wensen Hem dringend te spreken. Zijn
naaste bloedfamilie wil Jezus’ prediking onderbreken. Maar Jezus reageert met grote
duidelijkheid. Hij behoort voortaan tot een andere familie-orde, die de bloedbanden ver overtreft.
Die van het Rijk Gods.
Deze keer bevestigt Jezus de leerlingen. Zij doen de wil van de Vader. Daarom behoren ze tot de
nieuwe familie rond Jezus. En daarom hebben zij voorrang.
Het is een korte en inspirerende omschrijving van wat een christen behoort te zijn: iemand die de
wil van de Vader doet. We bidden in het Onzevader dat Gods wil mag geschieden. Maar Gods wil
is dus te doen. Ons handelen is uiteindelijk bepalend.
Wie de wil van de Vader doet, is moeder, broer of zus van Jezus. Wat een voorrecht! Te mogen
behoren tot Jezus’ familie. Die grote familie, wereldwijd, die probeert – met vallen en opstaan –
de wil van de Vader in de hemel te doen. En het moge duidelijk zijn: Jezus’ moeder deed zeker de
wil van de Vader.
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Het Woord in mijn leven
Staat mijn christen zijn voor mij boven mijn familiebanden? Beleef ik mijn christen zijn als een
groot voorrecht te mogen behoren tot Jezus’ familie? Wordt mijn geloof voldoende realiteit in
mijn handelen? Zie ik elke christen als mijn broer en zus in het geloof?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent Gods Zoon.
U nodigt ons allen uit
de wil van de Vader te doen.
Op ons handelen, elke dag,
komt het uiteindelijk aan.
Maar zo worden we
Uw moeder, broer en zus,
Uw familie van liefde.
Dank voor dat voorrecht.
Geef dat we met alle christenen
de wereld dienen, in Uw naam
en zo de wil van de Vader doen. Amen.
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