Bezinning 519: Goede moed, vrienden!
Lucas 12,1-7 = weekdagen 28° week vrijdag

Het Woord
Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar Hij
richtte zich eerst tot zijn leerlingen: ‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van
de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend
zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie
binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen
jullie, Mijn vrienden, zeg Ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar
niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor
Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar ook in de Gehenna te werpen. Ja,
Ik zeg jullie, wees bang voor Hem! Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet een
door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer
waarden dan een hele zwerm mussen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Er zijn heel veel mensen bij Jezus. De Naardense Bijbel spreekt over tienduizenden. Maar Jezus
richt zich eerst tot zijn leerlingen. Jezus vergaapt zich niet op het succes bij zoveel mensen. Hij
blijft realistisch en ziet de bedreigingen. Er zijn namelijk mensen die zich verzetten tegen Jezus’
optreden en boodschap. Hij ziet zichzelf in de rij staan van de profeten die gedood werden. En Hij
plaatst ook zijn leerlingen in die rij. Maar men kan enkel het lichaam doden, niet de rest, het
belangrijkste: zijn waarde voor het eeuwige leven. En daar staat God garant voor.
God vergeet niet een mus, zelfs niet een haar. Het kleinste detail heeft dus waarde in zijn ogen.
God vergeet geen enkel haartje, laat staan de vrienden van Jezus, zoals de leerlingen hier door
Jezus zelf genoemd worden. Ja, God heeft liefdevolle aandacht voor hen en zal hen nooit
vergeten.
Ondanks de dreigingen en tegen de negatieve zaken in, mogen de leerlingen niet zwijgen. Ze
moeten de boodschap van Jezus verkondigen. Daarin moeten ze volharden. Wat de gevolgen ook
zijn. Het is nog verborgen, maar het zal openbaar gemaakt worden. Dit wordt tot viermaal toe
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gezegd. God heeft met Jezus een dynamiek in gang gezet, die nooit kan worden gestopt, door
niemand en door niets. Het is dus een en al bemoediging voor alle geloofsverkondigers.

Het Woord in mijn leven
Welke negatieve zaken bedreigen mijn geloof in Jezus Christus? Voel ik me echt waardevol in de
ogen van God? Blijf ik Jezus’ boodschap verkondigen als de wind tegenzit? Zie ik mezelf als een
vriend(in) van Jezus Christus?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U hebt Gods boodschap verkondigd.
U hebt vele mensen gered.
Niets kon Uw zending afblokken.
Altijd hebt U de Vader vertrouwd.
U bemoedigt ons om te volharden
en trouwe verkondigers te zijn
van de Blijde Boodschap.
Want de Vader zorgt voor ons
en zal ons binnenleiden
in het eeuwige leven,
want wij zijn Uw vrienden.
Dank voor zoveel eer! Amen.
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