Bezinning 433: Aanbidding in een boot
Matteus 14,32-36 = weekdagen 18° week dinsdag 1

Het Woord
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor Hem neer
en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij
Gennesaret. De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving
bekend, en men bracht allen die ziek waren, bij Hem. Die smeekten Hem alleen maar de zoom van
zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus liep over het water. Petrus deed even hetzelfde, maar zonk weg. Jezus redt hem. Samen
stappen ze in de boot. De wind, oorzaak van hevige golven en diepe vrees, gaat liggen. Jezus
brengt rust en kalmte. En ze bereiken de oever, de aarde, de grond, symbool van leven, tegenover
het water, symbool van dood en ondergang, verblijfplaats van het Kwade en de demonen.
Als Jezus in de boot stapt, buigen de leerlingen voor Hem en eren en aanbidden Hem en noemen
Hem ‘Zoon van God’. Dit is een liturgische handeling, die voor ons thuis hoort in een kerkgebouw
of kapel. En zo is het ook bedoeld. De boot is immers van oudsher het symbool voor de Kerk. Jezus
verdient al onze eerbetuigingen, ja, onze aanbidding. Een diepe buiging drukt in lichaamstaal
aanbidding, overgave en nederigheid uit.
De zieken raken de zoom van Jezus’ kleed aan. Dit verwijst naar Numeri 15,37-41. De Israëlieten
dragen kwastjes met een blauwpurperen draad aan hun kledij. Dat herinnert hen aan alle geboden
van de Heer om ze na te leven en God toegewijd te blijven. Want: ‘Ik ben de Heer, jullie God, die je
uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer, jullie God’ (vers 41).
We kunnen dus God aanraken. Voortaan doen we dat door Jezus aan te raken. Want Hij is God in
ons midden. En Hij geneest niet alleen, Hij redt ook. Ja, Hij, de Zoon van God.
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Op deze dinsdag van de 18° week wordt Matteus 14,22-36 gelezen. Voor de verzen 22-33: zie de gebedsbezinningen
278 en 377. De liturgie biedt een tweede mogelijkheid: Matteus 15,1-2.10.14. Zie gebedsbezinning 434.
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Al die zieken zijn onrein en raken Jezus aan. De regel is dat ze de ander onrein maken. Maar hier
niet. Jezus, de reine bij uitstek, is onaanraakbaar door hun onreinheid. Integendeel, zijn reinheid
maakt hen rein.

Het Woord in mijn leven
Is Jezus voor mij de Zoon van God? Wat betekent dat? Hoe vaak buig ik neer voor de Zoon van
God? Op welke manier raak ik Jezus aan? Welk gevolg heeft dat?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de Zoon van God,
Heer over water en land,
over dood en leven.
U redt mensen uit de dood
en geeft hen aan het leven,
zelfs over de dood heen.
U zuivert en transformeert ons,
zodat we mensen worden
naar de droom van de Vader.
Laat ons U aanraken
in Uw Woord en sacramenten,
zodat we steeds meer en dieper
vergoddelijkt worden,
aan U gelijkvormig. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

