Bezinning 474: Jezus als een dief
Matteus 24,42-51 = weekdagen 21° week donderdag 1

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als
de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker
gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en
verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te
geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal
hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: “Mijn heer blijft voorlopig nog weg,” en die zijn
mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die
dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal
hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen
jammeren en knarsetanden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het begon met de vraag van de leerlingen wanneer het einde van de tijd komt (Matteus 24,3). En dus
de Mensenzoon komt om te oordelen, om rekenschap te vragen. Jezus geeft daar geen antwoord op,
omdat Hij het niet weet (Matteus 24,36). Hij grijpt de vraag wel aan om de leerlingen op scherp te
zetten. Ze moeten altijd waakzaam zijn want de Heer komt op een moment dat men niet kent en niet
verwacht. In die zin is er een niet-weten in ons geloof.
Jezus richt de aandacht op het nu en het handelen in het nu-moment. Men moet zich gedragen als
dienaar van zijn mededienaren zoals de Heer dat opdraagt. En niet als heer van de dienaren die met
hen mag doen wat hij wil. En vooral leeft alsof hij nooit verantwoording zal moeten afleggen.
‘Verantwoording’ verwijst naar verantwoordelijkheid. Men moet doen wat is opgedragen, trouw en
verstandig. En de alertheid of waakzaamheid moet zo constant zijn dat men op elk moment
verantwoording kan afleggen aan de Heer. Want Hij komt, de Heer, dat wordt driemaal gezegd.
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Opmerkelijk in dit verhaal is dat de Mensenzoon vergeleken wordt met een dief die onverwacht
inbreekt. Is Jezus een dief? Helemaal niet. Alleen het feit dat een dief zijn komst niet aankondigt, is
hier belangrijk. Eigenlijk kan dat op elk moment gebeuren. En juist daarom kiest Jezus dit beeld. Op
elk moment kan de Heer komen. Daarom moet onze waakzaamheid op scherp staan. Natuurlijk mag
dit niet betekenen dat men in overdrive gaat en nooit meer slaapt en rust. Het betekent wel dat het
een constante levenshouding moet worden te doen wat de Heer heeft opgedragen.

Het Woord in mijn leven
Hoe ga ik om met de vraag wanneer het einde van tijden komt? Kan ik leven met een stuk niet-weten
in ons geloof? Geloof ik dat ik verantwoording zal moeten afleggen over mijn leven? Staat mijn
waakzaamheid voor Gods spreken voldoende op scherp?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U kan altijd komen,
op elk moment,
als een dief in de nacht.
U zal rekenschap vragen
om ons te belonen.
U wil met ons een relatie
die heel ver uitstijgt
boven de verhouding meester-kracht.
U wil en verwacht
dat we elkaar dienen,
dienaars voor mededienaren.
Nooit zijn we elkaars heer.
We kunnen nooit domineren.
Transformeer ons meer en meer
tot trouwe en verstandige dienaren.
Want juist dat garandeert
dat Uw Rijk komt. Amen.
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