Bezinning 45: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest 2 1
Heilige Drie-eenheid B-jaar en O.-H.-Hemelvaart A-jaar: Matteus 28:16-20

Het Woord
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem
zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
We lezen hier de laatste vijf verzen van het langste evangelie. Toch zijn de elf nog steeds ‘leerlingen’.
Ze krijgen de opdracht alle volken tot leerlingen (dus ook hier) van Jezus te maken. Alleen wat we van
Hem leerden, kunnen we doorgeven. Ja, mogen we doorgeven, dat en niets anders. En wat leerden
de elf? Alles wat in het Matteus-evangelie staat. Laten we altijd leerlingen blijven, heel ons leven
lang, en zijn Woord in ons leven werkzaam laten zijn, onder meer door de lectio divina.
Ze moeten allen tot leerlingen maken door hen te dopen in de naam van de Drie-ene God. Het is dus
geen ideologie, geen beslissing van mensen. Maar de levende God staat centraal. Wat de Vader doet,
wat de verrezen Zoon doet en wat de Heilige Geest doet is zoveel belangrijker dan wat mensen
doen, dan wat mensen kunnen doen.
In het laatste vers krijgen we Gods naam in een Ik-uitspraak van Jezus: ‘Ik ben met jullie.’ Dit is Gods
naam: Ik ben die er zal zijn voor jullie. Matteus gaf die naam, Jezus’ identiteit, reeds in vers 1:23:
Immanuel, God met ons. Gods identiteit, die ook Jezus’ identiteit is, is in elke omstandigheid een
basis voor vertrouwen en gerichtheid op de toekomst. De verrezen Heer Jezus Christus is met ons!
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Deze evangelietekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en
gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.
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Het Woord in mijn leven
Hoe beleef ik mijn leerling-zijn van Jezus Christus? Wat is mijn concrete bijdrage om ‘alle volken tot
Jezus’ leerlingen te maken’? Geeft Jezus’ belofte ‘Ik ben met jullie alle dagen’ mij het diepe
vertrouwen, dat altijd optimisme inhoudt?

Bidden met het Woord
Verrezen Heer Jezus,
altijd weer leert Gij ons
te onderhouden wat Gij beveelt.
Maar Gij laat ons daarbij niet alleen:
Gij blijft met ons, alle dagen.
Vorm onze twijfel om tot overgave in de zending.
Versterk ons vertrouwen tot daadkracht.
Verruim onze liefde tot universaliteit.
Blijf bij ons, Heer, altijd. Amen.
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