Don Bosco

Bezinning 47: leerling van de Meester
Matteüs 10, 37-42 = 13° zondag A-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer
houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en
Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.
Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie
een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een
rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.
En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een
leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’

Een woord bij het Woord
In het eerste deel vertrekt Jezus van de bloed- of affectieve banden: de ouder-kind-relatie staat
symbool voor alle affectieve banden, dus ook vriendschap en kameraadschap. Jezus en het Rijk
Gods zijn veel belangrijker dan die banden. Hij zegt niet dat we de affectieve banden zonder meer
moeten doorknippen, wel dat er een prioriteit moet gegeven worden aan Hem en het Rijk. De ouderkind-relatie is natuurlijk héél belangrijk. En toch stijgt de christelijk-gelovige relatie daar bovenuit.
Het tweede gedeelte is heel bemoedigend. Jezus geeft aan zijn volgelingen drie titels. Eigenaardig
genoeg dalen ze af in belangrijkheid: profeet – rechtvaardige – geringe mens. Het is voor een
christen belangrijk zijn identiteit niet enkel op te bouwen vanuit de meest uitdagende dimensie
(profeet), maar ook altijd de meest nederige ingesteldheid te bewaren: kleine mens. Tenslotte zijn
we allen ‘leerlingen van Jezus’. Ook de allerbeste leraar moet blijven leren, want men is nooit
‘aangekomen, gearriveerd’. We zullen nooit de maat van de Meester bereiken.

Het Woord in mijn leven
Welke affectieve band staat in mijn leven in de weg om volop te kiezen voor Jezus en zijn Rijk?
Wat betekent het voor mij ‘mijn leven te verliezen omwille van Jezus’? Wat doe ik om leerling te
zijn in het christelijke geloof? Kan ik Jezus’ bemoediging van harte onthalen: ‘Wie jou ontvangt
ontvangt Mij en wie Mij ontvangt ontvangt de Vader’?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij kent mijn zwakke hart.
Mijn affectieve banden zijn zo belangrijk voor mij,
dat ze U en uw Rijk wel eens in de weg staan.
Geef mij uw kracht en overgave,
om mij helemaal aan U te geven.
Dank U wel voor uw krachtig woord,
dat mij sterk bemoedigt:
wie mij als christen ontvangt, ontvangt U.
Meer nog: ontvangt ook uw Vader.
Dank, Heer, dank! Amen.
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