Bezinning 497: Horen en doen
Lucas 6,43-49 = weekdagen 23° week zaterdag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte
boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je
geen vijgen en van doornstuiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer
van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade
voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie
vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij
lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond
legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in
omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg,
lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het
water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit is het einde van de vlakterede bij Lucas. Jezus’ heeft vele woorden gesproken en dringt er nu
op aan dat zijn leerlingen ze ook doen. We krijgen de indruk dat Jezus voortdurend hetzelfde zegt.
Maar Hij legt tegelijkertijd ook verschillende accenten.
De binnenkant kan niet goed zijn, als de daden slecht zijn en andersom. Maar de daden komen wel
voort uit die binnenkant, hier ‘hart’ genoemd.
De mond loopt over van wat er in het hart leeft. Daarom is de zorg voor het hart zo belangrijk.
‘Waar de mond van overloopt’ wordt hier overigens onder dezelfde noemer als doen geplaatst.
En dan het mooie beeld van de storm. Wie op Jezus’ woorden bouwt – dat wil zeggen ze hoort en
doet – die bouwt op een stevig fundament. Andersom bouwt men zonder fundament. De keuze
kan niet helderder zijn.
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Het Woord in mijn leven
Wat doe ik concreet om echt naar Jezus’ woorden te luisteren? Komen mijn daden overeen met
mijn geloof? Wat zeggen mijn woorden en mijn daden over mijn hart?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U spreekt woorden van leven.
Naar Uw woorden luisteren
en ze ook doen
is bouwen op een rots.
Geen stortvloed kan dit vernielen.
Geen oordeel doet ons wankelen.
Vervul ons kwetsbaar hart
met Uw Woord en Uw liefde.
Laat ons overstromen van liefde
in eindeloos veel goede daden,
vruchten van ons geloof in U. Amen.
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