Bezinning 533: Nog niet helemaal
Lucas 17,20-25 = weekdagen 32° week donderdag

Het Woord
Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun:
‘De komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier
is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ Tegen de
leerlingen zei Hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de
Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie
zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals
de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de
Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet Hij veel lijden en door deze generatie verworpen
worden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit zijn de eerste verzen van twee eschatologische stukken bij Lucas.1 Die handelen over het einde
van de wereld, het einde van de tijd. De farizeeën willen weten wanneer dat einde komt. Maar
Jezus geeft er geen helder antwoord op: het antwoord hoort enkel en alleen bij God thuis.
Jezus verlegt het thema, met name naar het geloof. Zonder harde aanval laat Hij aanvoelen dat
het Rijk van God al aanwezig is. Natuurlijk in Jezus zelf en alles wat Hij doet en zegt. Maar de
farizeeën komen niet binnen in het Rijk van God. Inderdaad, het Rijk is niet waarneembaar, en
toch is het er. Alleen in geloofsovergave ziet men het. Niet als men buiten blijft staan.
De leerlingen krijgen echter meer inzicht. Ja, het Rijk is al begonnen, maar wat nu realiteit is, is
zeker niet het volledige antwoord van God. God heeft nog zoveel in petto! Er is nog veel te doen.
Het einde van de tijd is alleszins niet voor tijdens het leven van de leerlingen. Het Rijk is er dus al
en toch ook weer niet: niet in zijn totaliteit.
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Jezus gebruikt het beeld van het bliksemlicht. Deze overspant de hele hemel en is dus universeel.
Bliksems komen onverwacht. Zo komt ook de Mensenzoon onverwacht: men moet dus altijd klaar
zijn Hem te verwelkomen. ‘Klaar zijn’ betekent: zich gedragen volgens de Blijde Boodschap.
De Mensenzoon zal echter eerst lijden. Zo ook zullen de leerlingen lijden tijdens hun zending. Er is
geen andere weg. Men moet dit aanvaarden en erop voorbereid zijn.

Het Woord in mijn leven
Komen mijn gedragingen en daden overeen met wat Jezus wil? Ben ik klaar om Jezus te
verwelkomen, wanneer Hij ook komt? Aanvaard ik het lijden dat gepaard gaat met die
geloofsbeleving?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent reeds aanwezig.
Het Rijk Gods is er al.
Niet imposant-opdringerig,
maar rustig en sereen,
vaak verborgen.
U verlangt dat we klaar zijn
door onze gedragingen
en attente verwachting.
Want er is nog veel te doen.
U komt onverwacht,
maar altijd als licht
die alle duisternis verdrijft.
Laat het Rijk van God
steeds meer realiteit worden
door de gedragingen
van alle christenen
en alle mensen van goede wil. Amen.
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